
Referat af møde i Lindved 2.10.2016 

Tilstede: Lillian, Hardy, Michael, Helge, Niels Peter og Solvej 

Meldt afbud: Julie 

1. Evaluering af kåring. 

Generelt en god kåring og godt arrangement. 

Bokspriserne var for 1 dags deltagere for høje, det vil vi forsøge at undgå fremover. 

Der var lidt problemer omkring mødding, men det blev løst, dog vil vi være obs omkring 

dette til de næste kåringer. Vi skal skrive i vores kåringskatalog, at vi opfordrer vores 

medlemmer/udstillere til at de venter med at kontakte dommerne til efter kåring og ikke 

under kåringen, da det kan virke som at man ønsker at påvirker dommerne. 

2. Evaluering Materialprøve. 

Absalon Nordan bestod 

Spartacus bestod ikke, der er kommet en indsigelse fra Anette Christensen som vil blive 

behandlet under punkt 11. 

3. Evaluering af de tre store skuer, Herning, Odense og Roskilde. 

Niels Peter kontakter Oonk med forespørgsel om han kan dømme på landsskuet, dog 

skal udstillerne dække udgifter for at han dømmer. Michael foreslår vi gør mere ud af 

vores stand på landsskuet 2017, det vil vi forsøge. Solvej undersøger pris på whiteboard 

til at holde styr på tidspunkter på skuet. Da vi ikke har nogen medlemmer der udstiller på 

Roskilde, vil foreningen ikke betale for ærespræmie eller dommer til skuet. Fyn 

forsætter som det plejer. 

4. Øvrige skuer rundt i landet. 

Hvis der er 5 udstillede dyr som er ejet af medlemmer af foreningen, kan man søge 

foreningen om at give æresprime til skuet, dog skal man selv tage kontakt til Solvej. 

5. Kåring 2017. 

Vi skal udarbejdes en tjekliste med ønsker til stedet, hvor vi vil afholde kåring, Lillian 

laver listen. Vi har som udgangspunkt ikke mulighed for at afholde kåring på Sjælland i 

2017, da vi pt. kun har 2 medlemmer på Sjælland. Vi arbejder på at lave en aftale med en 



sekretær sådan, at vi har styr på det i god tid inden kåringen. Vi indhenter tilbud fra 

forskellige steder i Jylland, sådan at vi kan fremvise et budget til generalforsamlingen. 

Vi starter med hingstene til kåringen, sådan at hopperne ikke har været i hallen inden. 

5. Avlschampionat. 

Planen er at afholde stævnet i november måned med konkurrencer i spring, dressur og 

kørsel.  

6. En HADK aktivitet. 

Der vil blive forsøgt at lave fællesspisning sammen med championatet, så vi håber 

medlemmerne vil støtte op omkring dette tiltag. Vi har også snakket omkring 

muligheden for at leje en bus og køre ned til Ponypark Padensted i februar, hvis der er 

interesse for dette arrangement må man gerne give tilkendegivelse til Lillian på mail, der 

vil være en pris for medlemmer og en anden for ikke-medlemmer. 

7. Nyhedsbrev. 

Vi modtager gerne input fra vores medlemmer til nyhedsbrevet, så hvis der er nogen 

med en god historie hører vi gerne fra jer. Vi arbejder på at det næste nyhedsbrev snart 

kommer ud. 

8. Hjemmesiden. 

Vi skal have lagt de sidste dokumenter omkring tidligere kåringer og referater ind på den 

nye hjemmeside. Link til dyrskuer. Lave lidt forskellige gallerier omkring dyrskue, føl 

og lignende. Fane til avlschampionatet. Dokumentet omkring alle hingstene/opdateret 

den. Lave et dokument med alle hoppe der er kåret tilbage til 2010. 

9. Økonomi. 

Der er 58 medlemmer pt. 

Indestående i banken er ca 48.000 DKK 

Vi skal undersøge muligheden for at få en adgang mere til vores konto/et kort vi kan 

bruge til at betale med, sådan at vi kan spare noget arbejde for kasseren. 

11. Hingsten Spartacus. 



Vi har modtaget en henvendelse fra ejeren af Spartacus omkring materialeprøven, som 

vil blive taget med videre til evalueringen af materialprøven ved SEGES. Derudover 

sørger de en dispensation til bedækningssæsonen 2017, den får han. 

12. Generalforsamling 

Solvej undersøger et sted og melder tilbage omkring pris. Vi vil forsøge at lave 

hingstefremvisning igen, men også give mulighed for at fremvise salgsheste. 

Vi holder generalforsamlingen d. 26/3-17. 

13. Evt. 

Niels Peter og Helge var til møde i den nye forening, så der kommer et referat fra mødet 

på vores hjemmesiden. Se yderligere informationer på HWZSV hjemmeside 

http://www.haflinger-world.com/de/ 

Vi forventer at afholde næste bestyrelsesmøde d. 5/2-17 

 


