
Bestyrelsesmøde hos jens onsdag d. 9/1-2012 
Tilstede: Jens, Svend, Niels Peter, Helge, Pernille, Julie og Solvej 
 
Dagsorden: 

1. Natascha er sygemeldt, og suppleant Julie Duus er indkaldt til afløsning af Natascha. 
Julie overtager hjemmesiden i Nataschas fravær.  
Duus@live.dk 

2. Dispensationsansøgning fra Baflo af Brunbjerg, Sternfenger, og Wi-Waldi. 
Baflo af brunbjerg har fået dispensation, da han havde en dyrlægeerklæring på at han var skadet. Der bliver 
givet dispensation for bedækningssæsonen 2013 til sternfanger og Wi-Waldi, på baggrund af de opnåede 
samlede karakter der var over 675 point. Afgørelsen kan ikke forventes at danne præcedens for fremtidige 
dispensationer.  

3. Økonomi. 
52.285,26 er der i kassen. 

4. Bladet. 
Kigge på evt. at lave noget godt reklamemateriale til en fornuftig pris.  

5. Butik. 
Der er kommet en regning fra seritex. Der er en der mangler at betale hendes regning ved HAD.  

6. Nyhedsbrev med orientering om GF m.v. 
Så der kan komme en indbydelse ud til general forsamling, kontingent senest 1.2.2013, husk forslag til GF. 
Til hingsteholder er der mulighed for at komme på hjemmesidens hingsteliste. Husk medbragt mad til GF.  

7. Orientering fra Landsudvalgs og stambogsmøde. 
Det samlede bedækningstal er kun faldet med 8 % i 2012, hvor at de forventer at der sker en stagnering. 
Fødevarestyrelsen har ændret holdning omkring DNA, så vi ikke kan bede om en afstamningskontrol for eu-
hingste. Der vil komme en folder omkring udelukkes fra konsum, for at mindske antal af heste der bliver 
udelukket fra konsum.   

8. Orientering omkring den nye internationale haflingerforening. 
Tolkningen gør at både den europæiske og verdenshaflinger foreningerne ophører, og så der bliver dannet 
en fælles forening i stedet. Vi vil gøre opmærksom på at det er HAD der er godkendt forening.  

9. Forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen. 
Der er snakket omkring hvilke vedtægter bestyrelsen ønsker at stille forslag om ændringer til.  

10. Generalforsamling. 
Folk skal huske selv at medbringe en madpakke, foreningen vil være vært ved kaffe og kage.  

11. Evt. 
Ole Madsen har tilbudt at tage dommeruddannelsen, foreningen har ikke mulighed for at yde økonomisk 

støtte på nuværende tidspunkt. Der er mulighed dommerkandidater for at være føl ved diverse dyrskuer.  

 

 

 

Solvej Lemming 


