
Referat fra bestyrelsesmøde d.4/8 2012 hos Jens. 
Tilstede: Svend, Helge, Niels Peter, Natascha, Jens og Solvej. 
Fraværende: Pernille 
 

1) Bestyrelsens pladser efter ekstra ordinær general forsamling: 
Formand: 
Niels Peter Vejrup 
Næst formand: 
Jens Knudsen 
Sekretær: 
Solvej Lemming 
Stambogsansvarlig: 
Pernille Sandø 
Medlemsansvarlig: 
Helge Sørensen 
Kasser: 
Svend Christensen 
Hjemmeside: 
Natascha Friis 

2) Kåring. 

Niels Peter spørger en lokal dyrlæge fra Billund og snakker med Karen Dam om at hun kun skal 

dømme søndag. Niels Peter har styr på speakeranlæg. Svend snakker med Viola om bånd. Bånd: 
skuets bedste hingst, reservere hingst, skuets bedste hoppe og reservere hoppe, elitehopper. 

Solvej og Pernille sørger for katalog og dommerbøger. Bestyrelsen er meldt til festmiddagen 

lørdag aften. Natascha tager billeder med hovedsponsorens logo i baggrunden af de udstilllede 
heste.  

Jens sørger for at tjekke chip/brændemærker. Solvej tager imod pas.  
3) EM plus div. skuer og stævner. 

EM er pt. forløbet problemfrit. Folk kan kontakte bestyrelsen hvis de har lyst til at være 

racerepræstentanter i forbindelse med dyrskuer og lignende. Da vi har haft henvendelse 
omkring gørlev fra et medlem, vedrørende udførelsen af jobbet som repræsentant, har vi valgt 

ikke at svare da han ikke anerkender HADs bestyrelse. Da der på fyn har været visse 

uoverensstemmelse mellem udstillerne, valgte HAD at gå ind som repræsentant. Fremover vil 
private der arrangere arrangementer, kun blive lagt i kalenderen med dato og sted.     

4) Orientering formand vedr. vores ændrede forhold til Videncentret for heste. 

Opfordre til at alle føl registrere gennem HAD, så vi kan få indflydelse på landscentreret. Da der 
mindst skal fødes 50 føl om året i en forening plus have et vist antal medlemmer for at have 

stemmeret i landsudvalget.  
5) Bladet. 

Vi skal regulere antallet af bladet der trykkes, da der er sket en prisstigning ved trykkeren. 
6) Økonomi. 

Der er 93.669 kr. i kassen. Det er vigtigt at datoerne for betaling bliver overholdt.  
7) Hjemmesiden. 

Undersøge billigere muligheder for hjemmeside, da vi giver 3000 år om året for at beholde vores 

domænenavn. 
8) Butikken. 

Der er lige blevet fyldet op på lageret på butikken. Folk skal betale inden varerne blive sendt til 

dem, for at være sikker på at pengene kommer.  
9) Sponsor. 

Der er lavet aftale med flere forskellige sponsor til kåringen. Nobel food er hovedsponsor ved 

kåring med et sponsorat af en værdi på 8000 kr. HAD ønsker at kunne forsætte dette 

samarbejde ved de efterfølgende kåring, da det også vil være fin reklame for haflingerne da 

Nobel Foods vil bruger billederne fra kåringen. 

10) Elite hoppe 

Ellen Hansens hoppe Hollyday af elghuset opnår elitehoppe status efter aflagt brugsprøve 
d.27/5/2012.   



11) Evt. 

 

Solvej Lemming 


