Referat fra bestyrelsesmøde d. 15/10-2021
Til stede er Sara, Karina, Stina, Nanna K., Pia, Heidi og Nanna L. online
1. Showet 2021 i Vejle bliver desværre aflyst. Det er rigtig ærgerligt, men økonomisk kunne
showet ikke løbe rundt.
2. Stina har haft møder og korrespondance med Seges, og de arbejder sammen på en
løsning i forhold til pas, især på at vi kan få lavet nogle pas på vores føl fra i år. Foreningen
skal for at kunne samarbejde med Seges fremvise et kåringssystem, som skal godkendes
af Seges, inden de kan hjælpe os med udstedelse af pas. Dette samarbejde med Seges
betyder at vi med stor sandsynlighed kan få grønne danske pas med vedlagt stamtavle, og
senere, når Dansk Fell Pony Forening er optaget som race i Seges, kan få omstedt disse
grønne pas, til røde pas. Dette ved Stina mere om snart
3. Dansk Fell Pony Forening har ikke selv en database, om fell ponyer i Danmark, men vi har
rapporteringspligt til England. Derudover har Seges også en database på alle heste
registreret i Danmark.
4. For at kåringssystemet skal blive gældende, og vi derfor kan samarbejde med Seges
allerede i år, bliver der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling så tidligt som muligt
næste år, så kåringssystemet kan godkendes af vores medlemmer og føres ind i vores
vedtægter. Der bliver indkaldt til denne ekstraordinære generalforsamling, så snart Stina
ved mere.
5. Bestyrelsen får meget praktisk arbejde omkring udstedelse af pas, når Stina har en løsning
i hus.
6. Af kommende events i Dansk Fell Pony Forening kan nævnes følgende:
a. Halloween følbillede - afstemning
b. Juletur
c. Adventskonkurrence
d. Camilla Stormont - 26/2-2022
e. Bingoridt
f. Kilometerridt
g. Kyllingefoto/ridt
h. Danser med pinsesolen
Disse vil komme løbende over det næste halve år.
7. Der er hingsteshow i marts måned i Holland, hvor bestyrelsen planlægger at tage ned og
overvære hingsteshowet. Forhåbentlig kommer der også nogle medlemmer med.
8. Medlemsskaber og priser på medlemsskaber skal opdateres inde på hjemmesiden inden
der skal betales kontingent for det nye år.

9. På næste bestyrelsesmøde er der følgende punkter til dagsordenen:
a. Ekstraordinær generalforsamling
b. Seges
c. Kåringssystem
d. Vedtægtsændring omkring EU-godkendelse
e. Opgaver som Stina vil have hjælp til
Mødet bliver holdt d. 20. november 2021 online

