
DAGSORDEN: 
Møde ved Lillian den 12.9.2013 
Tilstede: Julie, Lillian, Niels Peter og Solvej 
Afbud: Helge og Svend 
Udeblevet: Pernille  

 

1. Evaluering kåring(klage, billeder m.v.) 
Selve kåringen forløb uden problemer, dog vil vi gerne have styr på hvor de forskellige ting skal ske til næste 
gang.  
Niels Peter afleverer kåringsbilledet til reservevinderen og til kåringens bedste hingst 
Lillian har lavet lister med de forskellige opgaver, så man har styr hvem der skal lave hvad. 
HAD modtog en klage i forbindelse med kåringen af en person der ikke havde stillet hest til kåring, dog er der 
ikke kommet ydereligere fra denne person efter vi har svaret.  
HAD ønsker at der er nogen der har lyst til at være piskefører i forbindelse med kåring, og så kan man som 
udstiller i forbindelse med kåring melde til eller fra. 
Vi synes at aktiviteterne om søndagen var en stor succes, og håber at kan lave flere klasser til næste år.  
Hvis der er nogen der har ideer til aktiviteterne må man meget gerne sende noget til bestyrelsen.  
Julie laver tjeklist til hvad du skal have styr på inden du tilmelder hesten til kåring. 

 

2. Evaluering Materialprøve. 
Selve dagen forløb som planlagt, uden problemer. 4 ud af 5 hingste bestod prøven, se hjemmesiden for 
resultater. 2 af hingstene aflagde prøven som heste og 3 som 1’er ponyer.  
HAD vil gerne takke de folk der mødte op og støttede op om arrangementet.  

 

3. Økonomi 

Der er pt. 65 medlemmer af foreningen og der er 67.786,42 på kontoen. Der er dog regninger i 

forbindelse med kåringen der endnu ikke er betalt, og butikken har endnu ikke overført sit salg til 

kontoen.  

 

4. Butik 

Vi ønsker butikken afviklet og ønsker at få en aftale i forbindelse med et firma som kan stå for butikken 

for os.  Der vil komme 50 % på alt i butikken for vores medlemmer, hvilket også vil blive annonceret på 

hjemmesiden. 

 

5. Nyhedsbrev 
Lillian laver et oplæg til næste nyhedsbrev, der vil blive sendt ud hurtigst muligt.  
 

6. Sponsor 
Der bliver sendt et kåringskatalog ud til samtlige sponsorer og et takkebrev.  
HAD har modtaget en sponsoransøgning fra Lars Dau, der skal til VM i 2 spand, og vi har valgt at sponsere ham 
med 1000 kr. og noget fra butikken.  

 

7. Kåring 2014 
Der er indgået samarbejde med HS igen og det kommer til at ligge i Nordjylland. Der vil blive afholdt møde med 
HS i nærmeste fremtid.  

 

8. Funktionsbeskrivelse for alle bestyrelsesmedlemmer. 
Lillian laver et oplæg til hvordan de forskellige opgaver kan fordeles, så alt er dækket ind.  
 
 



9. Eventuelt. 

Niels Peter har været til møde i Ebbs med den nye foreningen, det var hovedsageligt optagelsen af 5 

nye medlemmer til foreningen der var på dagsorden. HAD er stadig eneste foreningen i Danmark med 

egen stemme i den nye forening.  

Tilbud. Dem der melder sig ind i foreningen nu, får næste års medlemskab med i købet., samt mulighed 

for køb af logovare til 50 %. 

At vi i 2014 afholder et avlschampionat for HAD haflinger og evt. andre aktiviteter i samme forbindelse.  

 

 

Solvej Lemming  


