
Referat af bestyrelsesmøde d. 18.10.2015: 
 
Tilstede: Niels Peter, Helge, Jesper, Susanne og Solvej 
 

1. Evaluering kåring 2015. 
Vi er klar over at nogen af beskrivelserne kan have misvisende forklaringer, men det er tallene der 
er den bestemmende faktor. Vi arbejder på at gøre det bedre.  
Vi skal have kåringshestene samlet i et staldafsnit, så vi har styr på hvor hesten står henne af i 
løbet af kåringsdagen. 
 

2. Forberedelse af GF 2016 
Det bliver 5. marts og steder vil komme senere. 
 

3. Forberedelse af kåring 2016.  
Julie og Solvej vil være vores kontaktpersoner til HSDK og så kan vi trække på de andre i 
bestyrelsen til det der er brug for. 
Der skal bestilles dommer til kåring og det sørger Niels Peter for. 
 

4. Dispensation ansøgning fra Helge og Julie, vedr. aflæggelse af Materialprøve. 
Helge har fremsendt en dyrlægeerklæring på Alfa af brunbjerg, og på baggrund af den har han fået 
dispensation for bedækningsæsonen 2016.  
Julie har søgt om dispensation for Abselon Nordan før hun tog til EM for haflinger, da 
materialprøven og EM var sammenfaldende. Da der kun er materialprøve en gang om året, havde 
hun ikke mulighed for at deltage i den, da han repræsenterede den danske avl i Italien. På dette 
grundlag har vi valgt at give ham dispensation for bedækningssæsonen 2016.  
 

5. Hjemmesiden  
Julie finder en løsning på en anden hjemmeside, da den nuværende hjemmeside er 
forbesværeligt. 
 

6. Økonomi. 
Der er ca. 65.000 i kassebeholdingen, der mangler dog en regning fra SEGES. 
 

7. Butiksvarer. 
Jesper og Susanne mødes med Ole og Helle omkring hvilke vare der skal ligges på hjemmesiden, og 
der vil blive lavet underlag, fleecetæpper, t-shirts og sweartshirts, som kan købes gennem Ole og 
Helle. 
Susanne snakker med Maria omkring trykvare. 
 

7. EU hingste 
Alle hingste oprettet på SEGES hingsteliste af HADKs stambogsansvarlige, vil komme til at tælle 
med i foreningens samlede bedækningstal på SEGES fremover.  
 
 
 



8. EM 2015  
Der var 19 heste tilmeldt EM for haflinger i Italien og de 17 af dem var avlet/kåret i HADK. Vi er 
stolte af at de danske heste kan være med i toppen af sporten på internationalt niveaue.  
 

9. Materialprøve 2015  
Der var en vallak tilmeldt i år det var Nico a kroggård, der bestod prøven med 690,25 point. HADK 
ønsker familien Skyggebjerg tillykke med resultatet.  
Hvis man ikke er medlem af HADK skal man selv betale hele beløbet til en materialprøven og hvis 
man er medlem betaler foreningen halvdelen. 
 

10. Møde hos HPT i Østrig  
Det var et møde som vi blev indkaldt til af http, hvor at der formanden Lukas scheiper, Hannes 
nuenner og en EU-delegeret samt DTHs formand Ingelise Bonde Thorsen og næstformand 
Christine Sibbesen, fra HADK var Helge og Niels Peter rejst til østrig.  
Det var et konstruktivt møde, hvor at nuværende problemstillinger og samarbejde i fremtiden blev 
vendt. Flere misforståelser er blevet klarlagt. 
 

12. HWZSV. 
Der vil blive lagt referater på vores hjemmeside. 
 

13. SEGES. 
Der vil blive lagt referater på vores hjemmeside. 
 

14. evt. 
Hvilke fordeler/ulemper er der ved at være medlem af HADK (lave et skema) 

Vi vil arbejde på at lave et følskue/mærkeplads for vores medlemmer i forbindelse med kåringen 

2016. 

Foreningen vil gerne høre fra medlemmerne hvis at man har ideer til hvad vi kan gøre bedre. 


