
Referat fra BS hos Julie den 10. maj. 2015. kl. 11,00 
 
Tilstede: Niels Peter, Lillian, Jesper, Susanne, Julie og Solvej 
Ikke til stede: Helge 
 
Dagsorden: 

1. Evaluering siden sidste BS. 
Konstitueringen der er fortaget lige efter generalforsamling: Formand: Niels Peter, Næstformand: 
Lillian, Kasser: Julie, Webmaster: Jesper, Sekretær: Solvej, Butiksansvarlig: Susanne, Koordinator for 

medlemmer / og for andre foreninger: Helge 

 
2. DNA på hingste 

Beslutning om tvungen DNA for hingste der på bedækningstidspunket ikke er ejet af HADK 
medlemmer, truffet på mail møde 9/4-2015. 
Der skal laves en liste over hvilke hingste medlemmerne ejer, så vi har styr på hvilke hingstes afkom 
der ikke skal laves DNA på. Julie får ansvaret for at få lavet denne liste. 
Der skal laves en liste med alle de kårede heste i DTH, så vi har styr på hvilke heste der er kåret i 
2013,2014 og 2015 I DTH, da vi ikke anderkender deres kåring i disse 3 år. 
 

3. Kåring og jubilæum 2015. 
Vi bestiller den lille hal begge dage, så vi har kåring om lørdagen og HADK aktiviteringe om søndagen. 
Der skal laves en to-do-liste, så udstillerne har styr på alt op til tilmeldingen og kåringen. Der skal 
arbejdes på at finde en sekretær til kåringen og aktiviterne. Der er sidste tilmelding den 1.8.2015 til 
kåringen. Der kan ses flere informationer på hjemmesiden og www.haflinger2015.dk  
Vi vil invitere vores medlemmer der har Elitehopper og hingste kåret i HADK, så de vil være HADKs 
indslag til Showet lørdag aften.  
Julie står for gaver til dommerne. 
Niels Peter bestiller dommer til kåringen.  
Solvej står for dyrlæge til kåringen. 
Jesper tager billeder til kåringen. 
Vi vil lave et fælles katalog med HS i forbindelse med kåringen.  
Der vil blive lavet et tæppe til kåringsvinderne. 
 

4. Diverse skuer ind og udland. 
Der bliver kun givet ærespræmie pr. hver 5 haflinger der er tilmeldt et dyrskue, der er ejet af medlem i 
HADK og foreningen betaler dommeren hvis der er minimum 7 medlemmer af foreningen. Det er 
racerepræsentants opgave at kontakte foreningen omkring ærespræmie og oplyse hvor mange  heste 
der bliver udstillet, samt hvem ejeren er. 
Vi sponserer et tæppe til aktive/familie medlemmer af HADK der tager til EM i september 2015.  
 

5. Hjemmesiden. 
Jesper opdaterer hjemmesiden og har brug for at medlemmerne sender billeder ind til ham.  
 

6. Butikken. 
Niels Peter kontakter dem vi tidligere har haft kontakt igen for at få lavet en endelig aftale med dem. 
 

7. Økonomi. 
Der står 75.067,45 kr på kontoen og der er 39 medlemmer. 

http://www.haflinger2015.dk/


 
8. Seges, WHZSF, Europæiske forening. 

Alle hingste der er ejet af et HADK medlem vil foreningen sørge at de kommer på hingstelisten til 
Seges. Det er blevet dyrt for foreningen at medlemmerne skal have adgang til hestedata, så Julie vil 
undersøge om det kan gøres billigere. Derfor vil vi undersøge mulighederne fremadrettet, da det er 
meget dyrt for foreningen.  
Den nye forening arbejder fremmod verdensudstillingen. 
  

9. Nye tiltag. 
Vi vil lave en gulerod til de medlemmer der melder sig ind først på året, i forbindelse med 
kåringsgebyret. 
 

10. evt. 
 

 

 

Solvej Lemming 


