
Referat fra bestyrelsesmøde 23. april 2016  Til stede: Maybritt Rønn, Charlotte Eichel Larsen, Annette Thestrup, Nanna Lyholm, Britt Hansen og Mette Andersen.  Afbud: Morten Nedergaard Andersen.  Referent: Mette Andersen  Formandens punkt Intet.  Kassererens punkt Intet.  Referat: Referat fra sidst er godkendt.  Nyt fra stambogen Der er kommet flere skærpelser i forhold til stambogen. EU hingste (DNA) og farvegentest (kopi) skal betales og bestilles ved ANNCE. (tidligere har vi kunne trække den i stambogssystemet).  Deadline hedder nu, at føl skal være registrerede (have et pas udstedt), inden det er 1 år gammelt (nye EU regler) + tillægsregistrering hos SEGES. Føl, der er registreret for sent, bliver automatisk udelukket fra konsum. Der er ikke flere hængepartier. Alle ejerskifter osv. er løst.  Ejerskifte: Det kan lovligt gøres ved SEGES. Dog skal man være OBS på, at der ikke udstedes ejercertificat, OG at hesten ikke bliver ejerskiftet i ANNCES system. Og man skal derved være opmærksom på, at det kan give problemer ved senere salg og ejerskifte.   Konkurrenceregistrering skal ligge på hjemmesiden med link. Så det er nemt at få konkurrenceregistreret sin hest. Det skal registreres hos SEGES først.  Dyrskuer Roskilde: Der mangler tilbagemelding fra Anne Birgitte Krogh, vi skal vide antallet af udstillede heste til ærespræmier. Der kommer nok 4 heste, efter hvad vi kan regne os frem til.  Charlotte kommer IKKE med stand. Der skal andre kræfter til.  Store Hestedag Nye folk til.  Odense: 4 heste til udstilling. 2 ærespræmier 



 Jylland: Irmelin Fasterholdt Nørmark?  Landsskuet: Belinda Bonn Carlsen tager sin hingst Lopez IV med.  Basis avlsgodkendelse Holdes i Årup 2. – 3. juli. Vi afventer svar fra ANNCE omkring, hvilken dyrlæge der kommer. Vi laver fælles spisning. Og hvis dyrlægen kan og vil, så vil vi gerne have et foredrag. Der burde kunne nås de ti. Prisen holder vi igen på 2.000 kr. pr. hest alt inkl.   DAMOCHA Team Cabe har bekræftet datoen. Der er kommet nye regler. Der er en del ændringer. Vi kan ikke længere ønske dommere. De bliver uddelt til os. Selve konkurrencen er også ændret.  Bl.a. skal heste i alle aldre galoppere. Der er kommet nye rideprøver for 4 års og fra 5 år og ældre. Alt dette kommer der mere om, når den engelske version kommer på.  Blade Der er eftersøgt billeder til dette blad, og der er kommet mange gode bud. Bladet udkommer i maj og november.     


