
Referat fra bestyrelsesmøde 27/10 2013 
Deltagere: Ole Jensen (OJ) – Pernille Jensen (PJ) – Kirsten Byrialsen (KB) og Helena Gaardboe (HG) 

Afbud fra Heidi Mougaard. 

Dagsorden: 

1. Konto info 

2. Hjemmeside 

3. Evaluering af stævne 

4. Kommende aktiviteter 

5. Referat fra hovedbestyrelsesmøde 

6. Referat fra møde med Landsskuet 

7. Evt. 

 

Pkt. 1: Kontoen flyttes fra Sparekassen Vendsyssel i Vrå, til Sparekassen Hobro, i Nørager. 

Pkt. 2: Hjemmesiden er alene midlertidig, og vi afventer ny hjemmeside, henhørende under 

newforestponyer.dk, som tidligere webmaster var ved at lave. Det forventes at den nye webmaster har 

overtaget dette arbejde. 

Pkt. 3: Der har været stor ros for stævnet – en enkelt tilbagemelding ønsker mere speaker tekst omkring de 

enkelte ponyer. Næste gang lægges en speaker seddel på hjemmesiden, som man kan udfylde hvis man 

ønsker. 

Der har også været stor tilfredshed med faciliteterne – kun ved cafeteriet var der ønske om forbedring. 

Pkt. 4:  

OJ: Klargørings / bedømmelses og mønstringskursus – med tanke på, hvad dommerne mener der skal til, 

for at løfte NF avlen. Arrangementet vil være åbent for alle. 

KB: Kvadrille hold til både Landsskuet og evt. andre dyrskuer. 

PJ: Arrangement med Shane Mosele som kan demonstrere tilridning af ungheste. 

OJ: Oplæg evt. i forbindelse med generalforsamling, hvor Jan Bastrup kan fortælle om konceptet med Open 

Sales, og hvordan det evt. kan overføres til New Forest ponyer. 

OJ/PJ: Bustur / samkørsel til Holland til forbesigtigelse. 

HG: Foredrag med jurist om salgsaftaler 

PJ: Træningssamling for medlemmerne med berider. (Til sommer) 



PJ: Træningsstævne ti l sommer 

Pkt. 5: OJ fortæller, hvad der har været diskuteret på bestyrelsesmødet med hovedbestyrelsen. 

Pkt. 6: KB refererer møde med landsskuet. Pr. marts skal vi melde tilbage, med besked om hvor meget 

show vi stiller med – Bestyrelsen opfordrer alle interesserede kuske og ryttere til at melde sig. Vi overvejer 

om regionen evt. skal give tilskud til de ryttere der deltager, i forhold til campingpladsen dernede. 

Pkt. 7: Kåringen 2014 forventes afholdt i region vest. Vi overvejer forskellige steder, herunder Hornum-

Ulstrup, Arden sportsrideklub, og Malling Landbrugsskole. 

Vi afventer resultat af forslag, som stilles til generalforsamlingen, om at der skal være hoppekåring hvert år 

i hver region, da dette vil have indflydelse på deltagerantallet. 

 

 

Referent: Pernille Rieks Jensen 

 


