
Referat fra bestyrelsesmøde d. 2/10-2021

Til stede er: Stina, Karina, Pia, Heidi, Sara, Nanna Køel og Nanna Larsen.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst godkendes og underskrives
2. Nanna L. er referent.
3. Karina er ordstyrer

4. Der er kommet 2.885 kr. i indbetalinger fra klubmodul til showet i Vejle. Derfor er der nu omkring
7.500 kr. på kontoen. Dette er okey, men ikke nok til at dække udgifter til showet.

5. I Dansk Fell Pony Forenings bestyrelse er der solidarisk hæftelse. Dette betyder at bestyrelsen
hæfter økonomisk for eventuelt underskud og alle har solidarisk ansvar i bestyrelsen.

6. Bestyrelsen forpligter sig til meddele deres medlemmer om emner der rører sig i hesteverdenen og
som har interesse for medlemmerne. Det er dog vigtigt at bestyrelsen citerer korrekt fra andre kilder
og husker at indsætte kilder på hvor informationen kommer fra.

7. Kontakten til Catherine i England har givet mulighed for at England gerne vil udstede pas i år, men
de frasiger sig ansvaret overfor Danmark og EU i forhold til om passene er gyldige i disse lande.

Dansk Fell Pony Forening har fået datterselskabs status, ligesom Holland. Vi må derfor lave egne
kåringssystemer, licenser, pas og databaser. Der har været interesse i at Danmark skulle fungere som
samlingspunkt for hele EU, i forhold til Fell ponyer. England har vist interesse i, at Danmark måske
kunne være løsningen på de problemer der er opstået efter Brexit. Stina har kontakt til bestyrelsen i
England.

8. Seges er stadig positivt stemt i forhold til Dansk Fell Pony Forening og fell ponyer generelt i
Danmark. De vil gerne have os ind, men har forskellige krav. Blandt andet skulle DFPF blive
anerkendt som datterselskab til den engelske forening, og bestyrelsen skulle undersøge muligheder
for at få udstedt pas igennem andre instanser.

Generelt er det en god idé at bestyrelsen og medlemmerne støtter op om Seges og deltager i
arrangementer lavet af Landsudvalget for Heste. Derudover er det en god idé at få registreret så
mange danske fell ponyer som muligt til Seges, så Seges kan følge foreningens og fell ponyernes
udvikling i Danmark.

9. Stina har kontakt til Dave som er formand i Holland. Holland vil gerne hjælpe os med pas og
kåringer. VRO vil gerne udstede pas til fell ponyer i Danmark, men venter på svar fra Seges om de
må. Hvis vi kommer under VRO, så bestemmer VRO dommere til fell arrangementer, og de bruger
dommere som er uddannet i 3 Mountain and Moorland racer. Det betyder at dommeren ikke
nødvendigvis er specifikt uddannet i fell ponyer. Fordelen ved at samarbejde med Holland vil være
at de gerne vil sparre og erfaringsudveksle på kåringssystemer og andet. Derudover ville EU få et ret
centralt kontor, hvor informationer om fell ponyer ville kunne blive samlet.

10. I forhold til kåringssystemer blev det aftalt at tage dette emne på et nyt møde. VRO har sendt nogle
skemaer til Stina, som minder en del om Dansk Varmblods kåringsskemaer.



11. Pia har kontakten til Sverige og har informeret om at vi er datterselskab og gerne vil tilbyde vores
hjælp. Da noget af bestyrelsen var i Holland var det en meget positiv oplevelse, at få sat ansigt på
nogle flere fell pony interesserede. Derudover har Stina fået en henvendelse fra en tysker, og der
har også været snak med nogle tyskere om at lave stutteribesøg imellem landene.

12. Brexit har været et stort fokus det sidste års tid. Men vi skal have sat nogle mål og ambitioner på de
kommende bestyrelsesmøder. Derfor er “Mål og ambitioner” et emne vi vender tilbage til.

13. I forhold til overdragelse af opgaver internt mellem bestyrelsesmedlemmer, eller fra et
bestyrelsesmedlem til et nyt, skal der ligge en mappe klar til den person der skal overtage.
Derudover skal der ryddes op i drevet, så det bliver mere tydeligt hvilke opgaver der ligger hos
hvem.

14. I forhold til pasudstedelse, så kommer foreningen måske til selv at skulle stå for administration af
pasudstedelse. Holland har alle papirer til at kunne lave pas, så der ligger en skabelon og
standardisering der. Stina arbejder på at finde ud af hvordan vi kan lave pas, men vil gerne have
hjælp til det. Karina vil gerne hjælpe.

15. I vores kommunikation skal vi huske gensidig respekt og generelt behandle hinanden pænt. Både
internt og eksternt. Internt vil vi gerne være åbne og tage en åben mundtlig dialog. Vi skal kunne
være enige om at være uenige og stadig bakke hinanden op. Et “like” på den interne
facebookgruppe er godkendt for at være en godkendelse af fx referat, initiativ til arrangement eller
andet. Derudover vil vi gerne internt i bestyrelsen mødes oftere.

Eksternt til vores medlemmer skal vi kunne henvise medlemmer til de rette personer i bestyrelsen.
Vi skal melde noget klart ud, når vi har taget en beslutning eller fået en afgørelse om forskellige
emner. Derudover skal det være tydeligt for vores medlemmer at vi stadig arbejder og er til stede.
Denne synlighed opnås ved at lave oplæg en gang imellem, og informere om fremgang eller stilstand
i tingene.

Der skal laves en FAQ side på facebooksiden, hvor folk kan g ind og finde svar på de mest
almindelige spørgsmål.

16. I forhold til samarbejde i bestyrelsen, skal vi kunne arbejde på tværs af arbejdsopgaverne, og være
åbne og imødekommende overfor hinanden. Vi skal kunne hjælpe hinanden og meget gerne skabe
arbejdsgrupper, når det føles nødvendigt, fx omkring pas eller show.

Der skal laves orden på drevet, så alle bestyrelsesmedlemmer kan finde rundt på drevet, og så man
kan se hvilke fokusområder, hvilke personer har. Nanna L. er påbegyndt oprydning på drev, men alle
skal fortsætte selv.

17. Foreningsshowet 2021 skal foregå på Vejle Rideklub. Der er stillet 18 bokse til rådighed, ridehus,
rytterstue, teknikrum og parkering. Hayley er dommer, og har forklaret at hun gerne vil se hestene
vist efter engelsk standard. Derudover vil hun gerne se hingstene løse.

Jørgen Konge kommer og speaker på dagen, dette for at skabe opmærksomhed og omtale om vores
race og show. Heidi har skaffet speaker, folk til sekretariatet og indpiskere. Sara laver
springbaneskitse, så alle kan hjælpe til med banen om fredagen, om nødvendigt.

Bestyrelsen uddeler præmier sammen med dommeren.
Mad har Heidi styr på sammen med Vejle Rideklub, der er noget der bliver til betaling på dagen, og
andet der skal bestilles forud og derfor skal bestilles gennem klubmodul.

a. Der er indhentet sponsorat fra omkring 25 virksomheder. Dette har i alt givet 80
sponsorpræmier, plus indhold til goodiebags til deltagerne. Stort set alle præmierne er
blevet hentet. Alle sponsorer skal nævnes, tagges og hvad vi ellers kan finde på, for at de
fremover stadig gerne vil sponsorere.



b. Der er i år indsamlet sponsorer til goodiebags, som deltagerne får når de ankommer til
showet. Dette betyder at der kommer til at være et infobrev, boksskilt, velkomstbrev og
diverse små forkælelser til hver deltager.

c. Programmet bliver lagt efter sidste tilmeldingen, men Nanna L. er i kontakt med Kerstin fra
M&M i forhold til hvor lang tid hver hest og klasse tager.

d. Kataloget laver Nanna L. selv for at vi sparer penge. Det bliver et katalog i A5 størrelse, hvor
al information omkring hele showet kommer til at være i, inklusiv logoer fra alle sponsorer.

e. Dommer er Hayley, som flyver til Billund og skal afhentes og sættes af her igen, efter endt
show. Dommersekretær er Pernille Sandø. Gaver til dommer og sekretær har Karina og Sara.

f. Rent økonomisk giver showet pt underskud pga. for få tilmeldinger. Showet vil give et
underskud på 7.500 kr.

g. Oplæg lørdag aften efter showet kan være Stina som fortæller om hollandsturen eller
Pernille Sandø omkring engelske rideklasser.

18. Nanna K. vil gerne have opstartet et opvisningshold. Det skal være simple programmer som er lette
at lære og sætte sammen. Derudover skal det kræve minimale antal øvelsesgange eventuelt uden
ponyer, så folk synes det er lettere at være med til at træne. Nanna K. arbejder videre på det med
opbakning fra resten af bestyrelsen. Ponyerne der skal med, skal være godt trænet, også i forskellige
miljøer, så de kan vise sig fra deres bedste side.

Forskellige show-idéer fra bestyrelsesmedlemmer: hvad bruger vi ponyerne til? Historien om fell?
Engelske rideklasser?

19. Camille er stadig racerepræsentant. Bestyrelsen vil gerne lægge op til en vedtægtsændring. Punkt
11A skal slettes og erstattes med en betingelse om at bestyrelsen er forpligtet til at finde
racerepræsentanter til relevante arrangementer. Racerepræsentanterne må gerne findes mellem
medlemmerne, så længe disse rapporterer tilbage til bestyrelsen. Der skal laves et skriv om hvad
bestyrelsen forventer af en racerepræsentant.

20. Vi skal bruge hjemmesiden mere, blandt andet linke til hjemmesiden via facebook, så vi får folk over
på hjemmesiden. Dog skal dette emne tages op igen på et nyt møde.

21. Der er taget billeder af bestyrelsen til at kunne lægge på hjemmesiden og facebook.

22. Pas

23. Fell pony føl skal have pas udstedt. Derefter skal passet sendes ind til Seges og hesten registreres
derved i Seges.

24. Foreningsshowet i 2022 kommer til at lægge d. 20. august 2022. Der afholdes show i England første
weekend i august. De har 100 års jubilæum. Der er show i Holland i marts og september.

25. Generalforsamlingen skal være på dagsordenen fremover. Blandt andet har bestyrelsen ønske om
en vedtægtsændring.

26. Englands 100 års jubilæum er d. 7. august 2022. Stina snakker med Catherine om showet og
jubileet. Vi skal have promoveret jubilæet allerede nu, så vores medlemmer er klar over at der er
stort show i England til næste år. Vi skal have forespurgt nogle engelske avlere om de vil tage imod
små grupper efter showet, så vi kan komme på stutteribesøg. Det er super vigtigt at bestyrelsen er
repræsenteret til udenlandske shows. Stina tager kontakt til Catherine omkring processerne i
forhold til at arrangere en sådan tur.



27. Online events fremover er en super god idé, det fungerede super godt sidste år. Vi skal have brugt
nogle af sponsorgaverne fra 2021. Vi skal se om vi kan få lavet nogle auktioner, så vi kan få nogle
penge i kassen.

28. Årshjul 2022 vender vi tilbage til på en nyt møde

29. Vi skal prøve at bruge facebook planlagte opslag fremover. Idéer til opslag er:
a. “I denne måned sker der” opslag
b. “Tilmelding til ___” opslag
c. 14 dage før bestyrelsesmøde opslag - for at få inputs fra medlemmer

30. Eventuelt
a. Næste bestyrelsesmøde skal omhandle show 2021, Seges, pas, England og Holland. Vi

holder online møde d. 15. oktober kl. 20.00 via Zoom. Nanna L. indkalder.

b. Kåringssystemet fra Holland skal oversættes. Stina sætter gang i en “avlergruppe” hurtigst
muligt, når vi ved mere.

c. Hvis vi skal lave pas bliver det en fysisk opgave som Stina og Karina gerne vil arbejde på.

d. Stina er i gang med EU-ansøgning, som kan give mulighed for at udstede egne pas.

e. Stina skal undersøge hvornår føllet skal have pas og chip. Om det er chip eller pas de skal
have som 6 måneder gamle.

f. Vi skal have taget billeder af alle vindere til showet

g. Sara og Nanna K. starter Instagram-profil tilknyttet Dansk Fell Pony Forening.

h. I forhold til show laver Stina en video i aften. Derudover skriver Sara og Heidi til de personer
der kunne være aktuelle for tilmeldinger. Derfor kører vi en uge mere med original pris på
tilmeldingerne.


