
Bestyrelsesmøde 3.05.2019 

  

Tilstede: Helge, Julie, Lillian, Tenna, Hardy, Michael og Solvej 

Mødet afholdes ved Solvej 

  

  

Referat 

 

1. Økonomi 

78.689.32 kr i banken  

46 medlemmer. 
2. Dyrskuer 

På landsskuet kommer Martin Block som dommer og Emil Kjelde er racerepræsentant. 

HADK har show i Horsens, Hjørring og Landsskuet. 

På Fyn kommer Martin Block som dommer. 
3. Ærespræmier til dyrskuer 

Der er stadig underlag som præmier. Michael sørger for 2 ærespræmier til det fynske skue. 

Det kræver 5 heste ejet af HADKs medlemmer for at få en ærespræmie til et skue. 
4. Henvendelser fra medlemmer 

Der er ikke kommet nogen henvendelse fra vores medlemmer, som kræver bestyrelsens 

opmærksomhed. 
5. Håndtering af henvendelser fra ikke medlemmer, evt. gebyr i forbindelse hermed. 

Der er et enkelt ikke-medlem der ønsker at få afklaret om HADK anerkender afstamningen. 

Vi besvarer gerne spørgsmål fra medlemmer og ikke-medlemmer på mail, men det kan 

kræve et gebyr, hvis det bliver for omfangsrigt. 

Michael laver et skriv omkring dette, og sender til alle.  
6. Henvendelse vedr. kåret hingst med fremmedblod. Ejer forespørger til anderkendelse af 
kåring/afkom. 

BS har lavet et svar med henvisning til vore vedtægter, som Helge sender til ejer. 
7. PSSM 

Julie laver en forespørgsel til WHZSV, omkring hvad de andre foreninger gør eller ikke gør.  
8. Kåring 2019 

Helge har fået tilsagn om en dommer fra Italien, men vi kan ikke få oplyst hvem endnu.  

Hvis man påtænker at fremstille sin haflinger til vores kåring, så skal man få den startet op 

med vaccinationer, da ride centeret stiller krav om det.  

Folk skal påregne at de skal afsætte hele weekenden til kåringen, da vores 

forhåndsoptælling, siger at vores kåring kommer til at vare hele weekenden.  

Vi laver 2 tilmeldingspriser ligesom sidste år. 
9. Avlschampionat 2019 

Julie forklarer, hvad vi har snakket omkring i championatsgruppen.  

Der er oprettet en konto med mobilepay til. 
10. Evt. tegning af forsikring vedr. afholdelse af disse 

Der kommer mere information i forbindelse med landsudvalgsmødet den 3. juni. 



11. hjemmeside 

Billede af Hardy og Tenna til hjemmesiden. 

Mobilepay og CVR nummeret skal også ligges på. 
12. Mobile Pay 

Der er oprettet mobilepay til foreningen kontoer, sådan at vores medlemmer kan betale på 

den måde. 
13. Nem ID 

Helge har modtaget det og afleveret det til Lillian.  
14. Evt. 

 


