
Bestyrelsesmøde hos Svend den 6. okt. 2012. kl. 10,00. 

Tilstede: Niels Peter, Svend, Helge, Natascha og Solvej 

Dagsorden: 

1.  Evaluering kåring.  

Svend og Helge har været til møde med HS, omkring haflingerweekend. HS ønsker også at vi næste år 

kan lave et lignende arrangement med dem, dog har HS nogle problemer omkring godkendelse ved 
DRF. Der er en enkelt der har klaget omkring salgsfremvisningen, men der vil være nogle 

startproblemer omkring sådan et projekt. Vi synes at kåringen er forløbet godt, uden de store 
problemer. Dog har vi lært at der er nogle ting vi skal være opmærksomme på. Vi skal undersøge 

mulighederne omkring billigere bokse til næste år. Der skal være en form for opdeling, så det er 

tydeligt hvor pengene skal betales hen.  

2. Evaluering materialprøve  

Vi har drøftet delkarakter til hingste, da disse er forskellige fra dem til hoppe og vallaker. Alle haflinger 
skal aflægge materialprøve som 1’er ponyer, også selvom de har hestemål.  

3. Klagebrev til Videncentret vedr. materialprøven fra Anette Christensen.  

Niels Peter vil tage sagen med til evaluering af materialprøven i landsudvalget.  

4. Økonomi.  

Der er 65.578,67 i kassen den 1.10. 

5. Bladet.  

Der mangler stof fra medlemmerne, hvis ikke der kommer mere stof fra medlemmer vil der komme 
forslag til generalforsamling om at bladet skal nedlægges.  

6. Hjemmesiden  

Det bliver ligesom sidst år, med kåringsresultater der kan findes under fanen kåring. 

7. Butikken.  

Der er en enkelt der mangler at betale for bestilte var, hun vil blive kontaktet. Lagret er fyldt op. 

8. Registrering af bedækninger samt anmeldte føl.  

Vi har mistet stemmeretten på Videncentret, da vi 3 år i træk ikke har fået 50 føl registeret i vores 
forening. Niels Peter vil tage problemstillingen med til næste landsudvalgsmøde.  

9. Gennemgang af regler for materialprøve, vægtning, samt del karakterer.  

Vi ser ingen foranledning til at ændre i det. 

10. Status andre avlsforbund vedr. samarbejde på tværs. 

Solvej kom med i et samarbejde omkring afholdelse af arrangement og lignende. Dette udvalg skal 

være med til fremme afholdelsen af arrangementer i de forskellige avlsforenings medlemmer. Niels 

Peter gik med i et udvalg omkring materialprøve.  

11. GF 2013.  

Helge undersøger om det er muligt at afholde generalforsamling ved Lars Dau og få ham til at vise lidt 
kørsel med haflinger. Så man starter lidt tidligere end normalt.  

På valg: Jens, Svend, Natascha, Niels Peter 

Svend modtager ikke genvalg. 

12. Evt. 

 

 

Solvej Lemming 

 


