
Referat af bestyrelsesmøde den 5.okt.2014 hos Solvej. Kl. 10,00 
 
Tilstede: Niels Peter, Lillian, Helge, Susanne, Jesper og Solvej 
Afbud: Julie  

 
Dagsorden: 

 
1. Evaluering af kåring og materialprøve. 

Udover 2 klager har vi kun haft positive tilbagemeldinger. Der er dog nogle der har glemt at tage kopier 
af passet, men Lillian vil prøve at kontakte politiet om vi skal lave en kvittering til medlemmerne, når 
de aflevere deres pas til kåringen. Men uanset om politiet er interesseret i det, så vil vi lave en 
kvittering på at vi har modtaget deres pas. 
Der skal laves en huskesedel/to-do-liste til udstillerne, så de er klar over hvad der skal ske til kåringen. 
Der skal laves retningsliner for uddeling af hingstebåndene. 
Den kvindelig fremmedrytter var ikke gearet til at ride den type hest, som haflingerne er. 
Gandrupgårds Nazim deltog i årets materialprøve og bestod den med 792,5 point. 

2. Økonomi 
Der er pt 77.279,64kr i kassen. 

3. Dispensation til Haflingerhingsten Naruto MBM, for bedækningsåret 2015. 

Det er givet dispensation til Naruto MBM. 
4. Kåring 2015. 

Vi vil afholde kåring på Vilhelmsborg den 15. august 2015. 
5. Jubilæum 2015. 

Vi vil afholde en reception for foreningens medlemmer og venner i forbindelse med kåringen 2015. 
Få lavet en færdig pakke til dyrskuerne som racestand med forskelligt materiale. Evt. få lavet et 
dyrskue udvalg med blandt racerepræsentanter og andre interesserede medlemmer.  

6. Butik. 

Der er stadig en del vare på lagre i butikken, og der er stadig halv pris på alle vare til medlemmer af 
foreningen. 
Vi vil kigge på at få lavet aftale med et firma som evt. vil lave vores logovare. 

7. Hjemmeside. 

Vores medlemmer må meget gerne sende forskelligt materiale til webmaster.  
Vi afventer stadig at få lavet en ny hjemmeside. 

8. WHZSV. 

Vi afventer stadig svar på vores brev, men der har lige været generalforsamling.  
9. Nyhedsbrev. 

Undersøge hvad det koster at lave det i en papir udgave der kan sendes ud. 
Lave en fast rubrik fra medlemmer omkring, hvor at et eller flere medlemmer har skrevet noget 
omkring dem selv eller deres haflinger.  
Vi skal alle kigge på Lillians oplag til nyhedsbrevet. 

10. Verdensudstilling 2015 

Tildeling af de 10 styks pladser som foreningen har fået. De vil blive tildelt efter først til mølle 
princippet.  

11. evt. 
Der skal laves en definition på vores æresmedlemmer og et arkiv.  

Vi skal have lavet en registrering på hvornår at vores medlemmer har meldt sig ind, så man har et overblik 

over hvor længe folk har været medlem og hvornår de har jubilæum. 

 


