
Referat til bestyrelsesmøde d. 06-06-2021

Til stede er: Sara, Karina, Stina, Nanna K. og Nanna L. og Pia online
Afbud fra: Heidi

Dagsorden:

1. Holland vil gerne udstede pas for Danmark, men England har indtil nu ikke givet accept af denne
mulighed. Hingstelicens kan fås igennem Seges indtil videre.

Der er blevet forelagt England om et kontor i Irland kunne være en mulighed.

2. Bestyrelsen arbejder på at DFPF bliver EU-godkendt. EU-godkendelse er dog lettest at opnå igennem
Seges. Det bliver besværligt uden om Seges.

3. Grønne pas er den mulighed der er pt. Stamtavler kan udstedes med et grønt pas, så man stadig har
bevis for at ponyen er renstammet.

4. Formanden ønsker at der bliver samlet erfaringer og informationer fra de andre nordiske lande
(Sverige, Norge, Holland, Tyskland) omkring pas og andre eventuelle problemstillinger, der er dukket
op pga. Brexit. Pia tager kontakten, da hun i forvejen har kontakter til forskellige avlere i landene.

5. Formanden tager til bestyrelsesmøde i Fell Pony Society næste gang det finder sted, for at snakke
nærmere med dem om Brexit og pas til Fell’er udenfor England. Tænker at lave det som en
uddannelses/stutteribesøgs tur. Hvis andre vil deltage er de velkomne.

6. Økonomien i DFPF er stabil. Shop Freka rester er indkøbt og modtaget hos foreningen. Pia søger
tipsmidler til eventuel økonomisk hjælp til materialer til foreningen.

7. Shop Freka kan ikke opretholde os som kunder efter corona. Foreningen kan stadig købe tøj, men
minimum 10 ting ad gangen. Pia kontakter Shop Freka omkring tilgodehavende hos dem.

8. Kenneth Horsbøl (Ny Brunkbjerg) kan lave logoer og trykke på tøj og alt muligt andet. Kenneth og
Heidi undersøger muligheden for om de kan lave foreningstøj fremover. Karina tager kontakt til
Kenneth og foreligger ham dette forslag.

9. Formanden har nedskrevet og uddelegerer ansvarsområder.

10. Foreningsshowet er flyttet fra august til oktober. Karina sørger for dommer, og sørger for at
corona-regler omkring karantæne bliver overholdt. Hayley fra England har sagt ja til at være
dommer. Roy er en mulighed hvis Hayley ikke kan.

11. Camilla Stormont har fået betaling for et foredrag vi endnu ikke har haft mulighed for at afholde.
Dette skal overvejes hvornår det skal holdes.

12. Nanna Køel vil gerne lave online event igen. Selfiebingo bliver arrangeret, og billetter til Camilla
Stormont og merchandise er muligheder for sponsorgaver.



13. Der bliver arrangeret mønstringskursus på Sjælland. Karina tager fat i Pernille Sandø, og spørger om
hun vil være underviser/dommer.

14. Bestyrelsen vil gerne at der kommer flere mulige dommersekretærer og på sigt uddannelse af
dommere.

15. Der er forelagt idé om, at lave en emnebank/vidensbank i foreningen. Emner som: Heavy rider,
Ridning - fra føl til brugsdyr, Kørsel - fra føl til brugsdyr, Mountain Trail, agility, engelske rideklasser,
engelske racer, inseminering, farver og gener, bid vs bidløs, fodring og betydning for føl og brug, en
avlers drøm - hvorfor er det vi avler og kunsten at finde den rigtige sadel - sadelmager er foreslået.

16. Hjemmesiden og klubmodul er steget lidt i pris, men det er ok i budgettet.

17. Interessante datoer fremover: Store Hestedag (3.-5. september), Gørlev hesteskue (18. september),
Dorthealyst føl og plageskue (23.-24. oktober) og Fell pony show (29.-31. oktober).


