
BS den 4/2 2017  
 
Tilstede: Michael, Niels Peter, Lillian, Hardy, Helge, Julie og Solvej 
  

1. Sket siden sidste BS møde. 
Vi opfordrer til at folk bruger vores logo med omtanke, og at man benytter logoet i henhold til 
foreningens formål, se paragraf 2 i vedtægterne. Vi har lavet en aftale med Freka, som et tilbud til 
medlemmer og andre, når man køber logovarer gennem Freka så støtter man foreningen. Dette 
gør det muligt, at vi kan give ærespræmier til kåring og andre aktiviteter.  
Vi afventer, om vi kan finde en racerepræsentant til Roskilde dyrskue  
Odense dyrskue har lavet aftale med Martin Bloch om at dømme der.  
Solvej står for kontakt til dommer på landsskuet, vi prøver at kontakte Kasper Hansen fra 
fjordhestene.  
Da foreningen betaler for dommerne på skuerne Roskilde, Odense og landsskuet, vil foreningen 
henstille til at ikke-medlemmer skal betale for bedømmelsen og de vil modtage en opkrævning, 
medlemmer vil få deres bedømmelse gratis.  
Man kan kun modtage ærespræmie, hvis man er medlem af foreningen på landets dyrskuer.  
Niels Peter har afleveret passet på Hoppen Skelgårdens Alice til ejer Anja Elsing, men foreningen 
har ikke modtaget de udleverede ærespræmier eller kåringsbånd fra kåringen i 2013.  
Vi mangler stof til vores nyhedsbrev, da alt bliver lagt på vores hjemmeside. Derfor vil der kun 
komme et nyhedsbrev/infobrev fra bestyrelsen når der er noget vigtigt at melde ud.  
 

2. General forsamling 26 Marts 2017. 
Lillian, Niels Peter, Hardy og Julie er på valg 
Der bliver gratis hingstefremvisning og salgsheste fremvisning for medlemmerne af foreningen. 
Kontakt Julie Duus, hvis du ønsker at fremvise hingst eller salgshest.  
Stedet bliver Revsø rideklub, generalforsamlingen starter kl.13.00 
Yderlig information kommer.  
Bestyrelsen forslår uændret kontingent. 
Bestyrelsen skal have indkommende forslag senest d. 5/3 og formandsberetning, 
udvalgsberetning, regnskaber og indkommende forslag skal sendes ud senest 12/3. 
 

3. Kåring 2017. 
Vi gennemgår Lillians tjekliste i forhold til vores krav til et kåringssted, sådan vi nemmere kan vælge 
et sted.  
Vi arbejder på at finde et sted og en weekend der passer.  
 

4. Dispensationsansøgning fra Maria Frederiksen (Norway) og Helge Sørensen (Alfa af Brunbjerg). 
Begge hingste får dispensationen for bedækningssæsonen 2017.  
Helge forlod rummet under dette punkt, da han var en af ansøgerne.  
 

5. Vedtægtsændringer fra bestyrelsen. 
Bestyrelsen har gennemgået alle vedtægterne for at rette fejl, men også finde de vedtægter vi 
mener der skal rettes.  
 

6. Hjemmesiden. 
Den skal opdateres sådan at referaterne og de gamle kåringsresultater bliver sat ind. 
Medlemsfane på hjemmesiden. Vi modtager meget gerne indlæg og historier fra medlemmerne til 
oplæg på hjemmesiden. 
 



7. Økonomi. 
49.072,34 kr. på foreningens konto 
Der er pt. 17 medlemmer, men forventer at der kommer flere inden generalforsamlingen.  
 

8. Butik. 
Vi opfordrer vores medlemmer til at købe deres logovarer ved Freka.  
 

9. WHZSV. 
Der kommer referatet på hjemmesiden fra sidste møde. 
 

10. Fastlæggelse af datoer for BS møder. 
Det tager vi efter at den nye bestyrelse har fordelt pladserne imellem sig.  
 

11. evt. 
Vi arbejder forsat på avlschampionatet, mere info kommer i forbindelse med generalforsamlingen. 

 


