
	  
Generalforsamling	  på	  Middelfart	  Ridecenter	  d.	  28.	  Februar	  2015	  
Dansk	  Oldenborg	  Avl	  
	  
Formanden	  startede	  med	  at	  byde	  forsamlingen	  velkommen	  til	  Dansk	  Oldenborg	  Avls	  
Generalforsamling	  på	  Middelfart	  Ridecenter.	  
	  
Bestyrelsen	  forslog	  Peter	  Lund,	  som	  dirigent.	  
Peter	  takkede	  for	  valget.	  
Karina	  Kirkeby	  valgt	  som	  referent.	  
	  
Peter	  Lund	  konstanterede	  at	  Generalforsamlingen	  er	  lovlig	  indvarslet	  og	  er	  beslutningsdygtig.	  
Stemmetællere:	  Camilla	  Eriksen,	  Tine	  Krabbe,	  Susanne	  Mathiassen.	  
	  
Formandens	  beretning:	  	  
1	  minuts	  stilhed	  for	  afgående.	  
Formanden	  læste	  formandsberetningen	  op.	  
Hele	  årets	  	  
Tak	  til	  Poul	  Pedersen	  for	  mange	  års	  arbejde	  i	  bestyrelsen.	  
Tak	  til	  alle	  for	  deltagelse	  ved	  de	  forskellige	  arrangementer.	  
Særlig	  tak	  til	  bestyrelses	  kollegaer	  for	  et	  spændende	  år.	  
Nyt	  æresmedlem	  udnævnt:	  Alfred	  Andersen,	  Videbæk.	  
	  
PL:	  Tak	  til	  formand	  for	  fyldestgørende	  beretning	  
Cheanne	  Eriksen:	  Hoppekåring….hvorfor	  valgte	  man	  ikke	  at	  bruge	  suppleanten	  som	  dommer	  
til	  kåring?	  
Søren:	  Praktiske	  grunde,	  for	  ikke	  at	  slæbe	  en	  mand	  med	  til	  en	  kåring.	  Der	  er	  lært	  mange	  ting	  
ved	  den	  kårings	  tur,	  som	  vi	  tager	  med	  os.	  
	  
Svend	  Erik	  Hansen:	  25	  år	  for	  oldenborg	  Nyt…god	  billed	  udadtil	  for	  forening.	  De	  forbund	  der	  
har	  blad	  viser	  et	  godt	  billed	  udadtil.	  Det	  skal	  fortsætte	  
Søren:	  Bliver	  tiden	  ved	  med	  at	  være	  der	  til	  blad	  
	  
Niel	  Garner:	  2	  avlsforenigner	  der	  har	  trukket	  sig	  som	  bladudgiver,	  det	  er	  blevet	  meget	  
kedeligt.	  Synes	  vi	  skal	  beholde	  blad	  
Svend	  erik	  Hansen:	  det	  tager	  tid	  at	  lave	  sådan	  et	  blad,	  hvis	  der	  var	  nogen	  der	  kunne	  få	  lidt	  for	  
at	  skrive.	  Måske	  få	  økonomi	  ved	  at	  at	  få	  sponsorer	  
Søren:	  tager	  det	  med.	  Sponsorer	  både	  for	  og	  imod.	  Der	  er	  ønske	  om	  at	  få	  et	  blad	  uden	  at	  det	  er	  
malet	  itl	  med	  reklamer	  
Camilla	  Christensen:	  dejligt	  med	  blad,	  vi	  ved	  hvad	  der	  står	  i	  det.	  Er	  der	  andre	  muligheder?	  
Erling	  Åbenhus:	  Er	  Dansk	  Hesteforsikring	  ude	  
Søren:	  Lena	  F	  fik	  lavet	  en	  sponsoraftale	  med	  DH	  der	  gjaldt	  5	  år.	  De	  skal	  spare,	  så	  vi	  er	  på	  
standby.	  Taknemlig	  for	  Lena	  F.s	  arbejde	  med	  sponsoraftale	  med	  DH,	  det	  har	  givet	  gode	  penge	  
og	  præmier	  
Holger	  Jessen:	  Dommer	  og	  reglere.	  Hvis	  dommere	  er	  forhindret,	  så	  taget	  man	  naturligvis	  
suppleant	  ud.	  Støtter	  op	  om	  at	  bladet	  fortsætter.	  Flot	  stykke	  arbejde.	  
Der	  findes	  ikke	  et	  revideret	  regnskab???	  Hvorfor??	  



	  
P.L.Dette	  er	  den	  ordinære	  generalforsamling,	  og	  den	  kan	  køre	  uden	  at	  et	  enkelt	  punkt	  er	  
opfyldt.	  
	  
Søren:	  Vi	  kan	  lære	  meget	  af	  kåringsturen.	  Vi	  har	  gjort	  det	  på	  den	  måde	  der	  var	  mest	  
økonomisk,	  som	  vi	  så	  på	  det.	  
	  
P.L.	  Kan	  formandens	  beretning	  godkendes.	  Det	  kan	  den	  
	  
Beretningen	  er	  godkendte.	  
	  
Regnskab	  
P.L.:	  Regnskabet	  er	  først	  kommet	  her	  til	  morgen,	  det	  er	  ikke	  nået	  at	  blive	  revideret.	  
	  
Pernille:	  Kedelig	  sag.	  Styre	  alt	  det	  praktiskte,	  sende	  girokort	  ud.	  Er	  ikke	  regnskabsuddannet,	  
kan	  ikke	  varetage	  regnskabet.	  Får	  lavet	  regnskabet	  et	  andet	  sted.	  Det	  er	  sendt	  ud,	  og	  lovet	  at	  
det	  ville	  komme	  inden	  ferie.	  Kunne	  ikke	  komme	  i	  kontakt	  med	  manden.	  Søren	  snakker	  med	  
manden	  til	  hingstekåring,	  som	  lover	  at	  det	  ligger	  til	  pernille	  når	  hun	  kommer	  hjem	  fra	  ferie.	  
Han	  lover	  at	  han	  vil	  sende	  det	  onsdag	  til	  pernille.	  Søren	  har	  igen	  snakket	  med	  ham	  lover	  at	  det	  
kommer	  fredag.	  Da	  pernille	  kører	  herned	  får	  hun	  det	  5.45.	  Derfor	  er	  det	  ikke	  gået	  igennem,	  og	  
kan	  ikke	  fremlægge	  det.	  Det	  skal	  gennemgås	  af	  revisorer,	  og	  så	  skal	  der	  indkaldes	  til	  
ekstraordinær	  generalforsamling,	  da	  det	  er	  generalforsamlingen	  som	  skal	  godkende	  
regnskabet.	  
Pernille	  viser	  et	  kontooversigt,	  hvor	  hun	  fortæller	  at	  pengene	  er	  sat	  ud	  på	  nogen	  forskellige	  
konti,	  som	  er	  låst,	  så	  man	  kan	  få	  lidt	  flere	  renter.	  
Der	  er	  formentligt	  et	  underskud	  for	  regnskabsår	  2014.	  
Svend	  Erik	  Hansen:	  Hvad	  koster	  det	  at	  lave	  stambogen.	  Måske	  samle	  flere	  år	  i	  træk	  
Ca.	  35.000	  
	  
P.L.:	  Generalforsamlingen	  pålægger	  bestyrelsen	  at	  få	  styr	  på	  regnskab.	  Og	  indenfor	  en	  rimelig	  
tid	  indkalde	  til	  en	  ekstraordinær	  generalforsamling.	  Så	  hvad	  er	  en	  passende	  tid?	  
Svend	  Erik	  Hansen:	  4	  uger	  
Der	  skal	  indkaldes	  til	  ekstraordinær	  generalforsamling	  inden	  4	  uger	  fra	  d.d.	  
	  
Cheanne	  Eriksen:	  Har	  du	  oversigt	  over	  
	  
Poul	  Pedersen:	  Spare	  manden	  ved	  kåringen.	  Hvad	  med	  at	  have	  styr	  på	  regnskabet	  
Pernille:	  Det	  er	  ikke	  glemt,	  er	  blevet	  røvrendt	  godt	  og	  grundigt.	  
	  
Åge	  Rasmussen:	  Hvor	  mange	  medlemmer	  har	  vi?	  Revisoren	  har	  lavet	  regnskab	  8	  gange	  før	  for	  
foreningen,	  hvor	  der	  har	  været	  op	  mod	  800	  medlemmer,	  hvorfor	  tror	  I	  ikke	  at	  han	  skulle	  
kunne	  klare	  det	  for	  jer	  denne	  gang.	  
	  
Erling	  Åbenhus:	  Der	  er	  indbetalt	  for	  stambøger	  for	  12-‐13-‐14,	  hvor	  man	  aldrig	  har	  modtaget	  
disse	  bøger,	  disse	  penge	  skal	  jo	  tages	  ud	  af	  regnskabet,	  hvor	  der	  i	  forvejen	  er	  underskud.	  
Hvordan	  arbejder	  bestyrelsen	  på	  at	  få	  stambøgerne	  ud.	  
	  



Søren:	  Stambøgerne	  er	  undervejs.	  12-‐13-‐14	  kommer	  i	  en	  stambog.	  
	  
Karsten	  Aase:	  De	  ligger	  på	  Rabøll.	  Der	  har	  været	  tekniske	  problemer	  hos	  Landskontoret.	  
Omkostningerne	  er	  ikke	  på	  100.000,	  da	  der	  ikke	  skal	  betales	  startsgebyrer	  for	  de	  to	  af	  årene.	  
Forslår	  at	  man	  fremover	  sammenlægger	  år.	  
Pernille:	  Medlemmer:	  der	  er	  i	  2013	  307	  medlemmer	  +	  blad,	  2014	  290	  medlemmer	  +	  blad,	  og	  
indtil	  nu	  er	  der	  240	  (+	  blad)	  der	  betalt	  medlemskab	  i	  2015.	  
	  
Cheanne	  Eriksen:	  Hvorfor	  mister	  vi	  medlemmer?	  Har	  bestyrelsen	  tænkt	  over	  det?	  
Pernille:	  det	  er	  svært	  at	  vide.	  
Camilla	  Christensen:	  Alle	  mister	  medlemmer	  uanset	  det	  er	  heste,	  gymnastik	  eller	  andre	  
foreninger.	  
Jørgen	  Grimbuhler:	  Der	  blev	  hos	  fjordhesten	  afskaffet	  stambøgerne.	  Der	  var	  et	  ramaskrig	  hos	  
de	  ældre	  medlemmer.	  Man	  kan	  finde	  alle	  data	  på	  nettet.	  
Åge	  Rasmussen:	  Jeg	  har	  ikke	  forstand	  på	  computer.	  
Dorte	  Solgård:	  Skal	  vi	  holde	  på	  de	  unge	  mennesker,	  skal	  vi	  bruge	  it.	  
	  
Pernille:	  Vi	  	  har	  netop	  valgt	  revisoren	  fordi	  han	  har	  lavet	  regnskab	  for	  os	  før.	  Bilag	  var	  
konteret.	  
Jan	  Laustsen:	  Har	  også	  haft	  problemer	  med	  revisoren.	  
	  
	  
Holger	  Jessen:	  der	  er	  forventning	  om	  at	  der	  kommer	  et	  underskud	  på	  50-‐60	  000.	  Men	  der	  er	  
jo	  indbetalt	  for	  stambogen.	  	  
Pernille:	  De	  er	  bogført	  som	  skyldig	  post.	  
Steen	  Marcussen:	  Naturligvis	  en	  flugt	  fra	  medlemmer,	  når	  foreningen	  ikke	  kommer	  til	  
medlemmer.	  Havde	  jeg	  vidst	  at	  regnskabet	  ikke	  var	  her,	  så	  var	  jeg	  ikke	  kommet.	  
	  
Erling	  Åbenhus:	  Ønsker	  at	  vi	  stopper	  generalforsamlingen	  er,	  da	  vi	  ikke	  kan	  godkende	  
regnskabet.	  Mener	  det	  ødelægger	  de	  andre	  punkter	  
P.L:	  Den	  ordinære	  generalforsamling,	  kører	  i	  dag.	  
Svend	  Erik	  Hansen:	  Hvor	  lang	  tid	  tager	  det	  at	  revidere.	  
	  
	  
Bestyrelsen	  har	  bedt	  om	  at	  punkt	  e	  og	  punkt	  d	  bliver	  byttet	  om.	  
	  
Indkomne	  forslag:	  
	  
	  
Cheanne	  G.	  Eriksen:	  Mulighed	  for	  at	  give	  dommerne	  mulighed	  for	  at	  give	  halve	  point.	  	  
Jørgen:	  Det	  kan	  ikke	  lade	  sig	  gøre,	  systemerne	  kan	  ikke	  styre	  det.	  
Holger	  Jessen:	  Hvis	  vi	  beslutter	  at	  det	  skal	  gøres,	  så	  må	  vi	  finde	  ud	  af	  det.	  
Svend	  Erik	  Hansen:	  Systemet	  kan	  finde	  ud	  af	  det,	  andre	  avlsforbund	  bruger	  det.	  
Anni	  Nielsen:	  Kan	  ikke	  ses	  at	  det	  kan	  gives	  et	  bedre	  avlsarbejde,	  vi	  får	  ikke	  et	  bedre	  produkt.	  
	  Steen	  Markussen:	  Det	  ville	  være	  godt	  med	  lidt	  mere	  spredning	  i	  karakterne.	  
Søren:	  Landsudvalget	  har	  lagt	  ud	  til	  at	  DV	  og	  Jyderne	  afprøver	  et	  nyt	  system.	  Vil	  gerne	  vente	  
på	  at	  implentere	  det	  indtil	  vi	  ser	  hvordan	  det	  fungere.	  



Svend	  Erik:	  Er	  ved	  at	  indføre	  i	  samtlige	  tyske	  forbund.	  Der	  vil	  være	  masser	  af	  info	  omkring	  det	  
her	  i	  løbet	  af	  året.	  
	  
Cheanne	  trækker	  forslagtet,	  og	  vil	  bede	  om	  at	  bestyrelsen	  arbejder	  videre	  med	  det.	  
	  
Næste	  forslag	  fra	  Cheanne.	  
Cheanne:	  Har	  et	  føl	  efter	  sweres	  warmblut	  hingst.	  Vil	  gerne	  forslå	  at	  man	  kan	  få	  røde	  papir	  på	  
føllene	  
Søren:	  Man	  skal	  tænke	  sig	  om	  inden	  vi	  stemmer	  for	  eller	  imod.	  Stemmer	  vi	  for	  skal	  vi	  have	  
ændret	  vores	  egne,	  hvordan	  skal	  vi	  køre	  en	  forening	  hvis	  vi	  lægger	  os	  sammen,	  vi	  har	  ikke	  de	  
samme	  avlskrav.	  
P.L.:	  Det	  kan	  kun	  blive	  en	  vejledende	  afstemning,	  som	  bestyrelsen	  skal	  arbejde	  videre	  med.	  
Cheanne:	  Tænke	  på	  at	  de	  får	  rødt	  pas	  som	  3	  års.	  
Steen:	  Hvilke	  betingelser	  skal	  de	  godkendes	  på.	  
P.L:	  Det	  er	  kun	  en	  vejledende	  afstemning.	  
	  
Afstemning	  blev	  således:	  Ja	  –	  11	  stemmer	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	   Blank	  –	  8	  stemmer	  
	   	   Nej	  –	  50	  stemmer	  
Forslaget	  blev	  nedstemt.	  
	  
	  
Niel	  Garner:	  Mulighed	  for	  at	  hingste	  og	  hopper	  kan	  opnå	  elitestatus.	  På	  baggrund	  af	  når	  
hopperne	  har	  modtaget	  deres	  R,	  så	  forsvinder	  de.	  Der	  er	  lavet	  et	  oplæg	  til,	  hvordan	  status	  
opnås.	  Det	  skal	  væres	  svært	  at	  opnå,	  men	  ikke	  umuligt.	  	  
Brian:	  Godt	  forslag	  
Neil:	  Det	  skal	  selvfølgelig	  rettes	  til.	  Hvis	  det	  stemmes	  ind,	  vil	  jeg	  gerne	  arbejde	  sammen	  med	  
bestyrelsen	  omkring	  det.	  
Svend	  Erik	  Hansen:	  Spørgsmål	  til	  antallet	  af	  10	  stk.	  Det	  skal	  sammenholdes	  med	  antallet	  af	  
bedækninger.	  Det	  skal	  justeres	  i	  forhold	  til	  vores	  heste.	  
Birgitte:	  Der	  kan	  være	  problemer	  i	  det	  punkt	  for	  punkt,	  men	  den	  kan	  jo	  måske	  opfylde	  nogen	  
af	  de	  andre	  punkter.	  
Camilla:	  Er	  det	  noget	  man	  selv	  skal	  tjekke	  af	  på.	  Eller	  hvem	  holder	  øje?	  	  
Niel:	  Man	  skal	  selv	  søge	  om	  det.	  Og	  indsende	  det	  materiale.	  
Camilla	  Eriksen:	  Hvad	  stemmer	  vi	  for	  og	  imod?	  Er	  det	  lige	  netop	  de	  her	  kriterier	  vi	  stemmer	  
for.	  
Neil:	  Nej	  det	  er	  for	  om	  vi	  skal	  have	  Elitestatus	  eller	  ikke.	  	  
PL:	  Det	  er	  en	  vejledende	  afstemning.	  
Erling:	  God	  ide.	  
PL:	  Mener	  man	  at	  man	  skal	  have	  Elitestatus	  stemmer	  man	  ja,	  ønsker	  man	  det	  ikke	  så	  stemmer	  
man	  nej.	  
	  
Resultat:	  Ja	  –	  67	  stemmer	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nej	  –	  2	  stemmer	  
	  
	  
	  



Forslag	  fra	  Niels	  Grøndahl.	  
Er	  ikke	  til	  stede,	  men	  har	  bedt	  Søren	  læse	  forslaget	  op.	  
Indkrydsningsforsøg	  med	  Anglo-‐normaner	  blod	  genoptages	  for	  en	  periode	  af	  5	  år	  på	  lige	  fod	  
med	  tidligere	  forsøg.	  
Jan	  Laustsen:	  Kan	  vi	  få	  oplyst	  hvordan	  resultaterne	  har	  været	  for	  tidligere	  gange.	  
Søren:	  Ingen	  resultater.	  Vi	  tager	  ikke	  noget	  fra	  nogen,	  det	  er	  kun	  et	  ekstra	  tilbud.	  Men	  der	  har	  
været	  flere	  
Svend	  Erik	  Hansen:	  Det	  er	  helt	  forkert	  at	  sætte	  navn	  på	  disse	  hingste.	  Hvis	  der	  er	  nogen	  der	  
kender	  til	  en	  hingst,	  som	  man	  synes	  lever	  op	  til	  det	  der	  skal	  bruges.	  Så	  må	  man	  søge	  om	  det.	  
Man	  skal	  ikke	  låse	  sig	  fast.	  
Karsten:	  Det	  sidste	  forsøg	  var	  uden	  navn.	  De	  skulle	  alene	  godkendes	  på	  deres	  resultater.	  
Erling:	  Tænke	  på	  at	  C-‐linien	  stammer	  fra	  Anglo-‐normaner.	  
P.L.:	  Dem	  der	  stemmer	  for	  stemmer	  ja,	  og	  er	  man	  i	  mod	  stemmer	  man	  nej	  
	  
Afstemning:	  	  Nej	  -‐	  27	  stemmer	  	  
	   	  Blank	  –	  3	  stemmer	  

	  Ja	  -‐	  40	  stemmer	  	  
	  
Medlemskontingent.	  
Pernille:	  Der	  er	  arbejdet	  videre	  på	  et	  forslag	  fra	  2012.	  Der	  er	  lavet	  et	  forslag	  til	  hvordan	  et	  
sådan	  nyt	  medlemskontingent	  kan	  udformes.	  Der	  er	  taget	  højde	  for	  at	  	  
Camilla:	  Kan	  konsekvensen	  ved	  rytter/passiv	  kontingen	  blive,	  at	  man	  ikke	  melder	  til	  
stævnerne.	  
Erling:	  Hvad	  er	  prisen	  for	  rytter/passiv.	  
Camilla	  Eriksen:	  	  
Svend	  Erik:	  Så	  skal	  man	  kunne	  gå	  ind	  på	  Hestedata,	  så	  man	  kan	  læse	  om	  de	  forske	  
Camilla:	  Der	  skal	  være	  nogen	  goder	  at	  gå	  efter	  for	  at	  man	  vil	  være	  medlem.	  
Pia	  Petz:	  Vi	  skal	  skille	  tingene	  ad.	  Man	  kan	  sagens	  være	  ryttermedlem	  uanset	  om	  hesten	  er	  
reg.	  Men	  for	  at	  starte,	  skal	  man	  som	  min	  have	  reg	  hingst.	  
Camilla:	  Det	  kommer	  til	  at	  ligge	  på,	  om	  man	  får	  noget	  ud	  af	  at	  være	  medlem.	  
Steen	  Markussen:	  Man	  gør	  mange	  fine	  ting,	  for	  at	  få	  nye	  medlemmer.	  Men	  hvad	  med	  de	  gamle	  
Pernille:	  Jeg	  siger	  ikke	  at	  de	  gamle	  ikke	  må	  være	  her.	  Gennemsnitsalderen	  i	  2012	  var	  relativ	  
høj,	  derfor	  stillede	  vi	  spørgsmål	  til	  hvordan	  vi	  får	  fat	  i	  	  yngre/nye	  
Søren:	  For	  at	  se	  om	  vi	  kan	  fange	  nogen	  som	  er	  på	  vej	  ud,	  fordi	  de	  ikke	  skal	  have	  nogen	  hoppe	  
kåret	  i	  år.	  	  Dette	  gælder	  også	  gamle	  avlere	  
P.L:	  Man	  skal	  stemme	  ja,	  hvis	  der	  skal	  arbejdes	  videre	  på	  en	  kontingent	  opdeling.	  Der	  skal	  
stemmes	  nej	  hvis	  ikke.	  
	  
Afstemning:	  Nej	  –	  37	  stemmer	  
	   Blank	  –	  4	  
	   Ja	  –	  29	  stemmer	  
	  
Fastsættelse	  for	  kontingent:	  
Bestyrelsen	  forslår	  ingen	  ændringer	  
	  
	  
	  



Valg	  til	  Bestyrelsen	  
Pernille	  ønsker	  ikke	  genvalg.	  
Steen	  forslår	  Camilla	  Christensen	  
	  
Der	  er	  forslået	  Susanne	  Nielsen	  
Børge	  modtager	  genvalg	  
	  
Camilla	  Christensen:	  Har	  været	  i	  aktivitetsudvalg	  Sjælland	  nogen	  år.	  Stoppede	  sidste	  år.	  Er	  
klar	  til	  at	  gå	  ind	  i	  det.	  Både	  renavlede	  og	  forædlede.	  
	  
Susanne	  Nielsen:	  5	  år	  med	  seriøs	  avl,	  inde	  da	  en	  masse	  år	  som	  konkurrence	  ridning.	  Heste	  der	  
yder	  og	  præsterer.	  
	  
Søren	  Solgård:	  Har	  været	  med	  i	  12	  år.	  	  
	  
Børge:	  Har	  været	  med	  i	  et	  år.	  
	  
Der	  skal	  stemmes	  på	  3	  ud	  af	  de	  4.	  
	  
Søren	  Solgård	  41	  
Camilla	  Christensen	  56	  
Børge	  Christensen	  	  27	  	  
Susanne	  Nielsen	  41	  
	  
Suppleanter:	  
Forslag:	  Mette	  Johansen	  
Camilla	  Eriksen	  
De	  to	  er	  valgt.	  
	  
Der	  skal	  stemmes	  om	  1.	  Og	  2.	  Suppleanter.	  

1. Suppleant	  Mette	  Johansen	  	  med	  47	  stemmer	  
2. Suppleant	  Camilla	  Eriksen	  med	  19	  stemmer	  

	  
	  
Valg	  af	  revisorer.	  
Niels	  Grøndahl	  ønsker	  ikke	  genvalg.	  
Jørgen	  Arenth	  ønsker	  genvalg.	  
	  
Send	  Erik	  Hansen.	  Mener	  ikke	  at	  Niels	  kan	  trække	  sig	  endnu	  når	  regnskabet	  ikke	  er	  revideret,	  
så	  det	  skal	  revideres	  af	  en	  suppleant.	  Jørgen	  Arenth	  og	  Jørgen	  Lambertsen	  
	  
Forslag:	  
Henrik	  Graversen	  
Jørgen	  Arenth	  
	  
Der	  var	  ikke	  andre	  forslag	  så	  de	  er	  valgt.	  
	  



Revisorsuppleant:	  
Jørgen	  Lambertsen	  
	  
	  
Evt.	  
Neil	  Garner:	  Spørgsmål	  til	  dommerhold.	  Der	  er	  ikke	  nogen	  rød	  tråd.	  Der	  er	  skift	  i	  dommerne	  
hele	  tiden.	  Det	  ville	  være	  rart	  med	  et	  nogenlunde	  ens	  hold	  
Svend	  Erik	  Hansen:	  Forslag	  Indfører	  dommerkurser.	  
Søren:	  Vil	  tage	  det	  med	  til	  årets	  kåringer.	  Det	  er	  en	  kabale	  at	  få	  til	  at	  gå	  op.	  
Pernille:	  ang.	  dommerkursus.	  Så	  vidt	  det	  er	  muligt	  skal	  der	  arbejdes	  på	  kursus	  hvert	  andet	  år.	  
Poul	  Pedersen:	  Hvad	  hjælper	  det	  at	  vi	  uddanner	  nogen	  og	  så	  ikke	  tager	  dem	  med.	  
Pernille:	  Der	  står	  i	  vores	  vedtægter,	  at	  min	  2	  af	  dommerne	  skal	  være	  medlem	  af	  foreningen,	  
det	  kan	  give	  problemer.	  
Birgitte:	  Vi	  sidder	  og	  skal	  have	  et	  	  puslespil	  til	  at	  gå	  op,	  og	  folk	  er	  på	  ferie.	  
Svend	  Erik	  Hansen:	  Ang.	  Pias	  oplæg.	  Er	  det	  noget	  der	  er	  bestemt	  eller	  hvad	  er	  det	  for	  noget.	  
Søren:	  Oplægget	  er	  lavet	  som	  et	  afsluttende	  projekt	  på	  skole.	  Det	  er	  noget	  vi	  kan	  bruge	  hvis	  vi	  
vil,	  det	  er	  en	  håndbog,	  det	  ikke	  er	  noget	  der	  er	  bestemt.	  Det	  er	  et	  arbejdsredskab	  vi	  kan	  drage	  
nytte	  af.	  
Camilla	  Eriksen:	  Hjemmeside	  og	  Facebook	  er	  det	  samme	  info	  der	  ligger	  begge	  sider.	  
Pernille:	  Hvis	  det	  er	  nogen	  generelle	  info	  til	  alle	  medlemmer,	  så	  kommer	  det	  på	  begge	  steder.	  
Det	  kan	  godt	  være	  det	  kommer	  først	  på	  fb,	  fordi	  vi	  selv	  kan	  ligge	  det	  ind,	  men	  webmaster	  skal	  
ligge	  det	  på	  hjemmeside.	  	  
Erling	  Åbenhus:	  Det	  er	  træls	  at	  folk	  inde	  på	  fb	  får	  besked	  før	  os	  medlemmer.	  
Susanne:	  Hvis	  folk	  krummer	  tæer	  over	  ting	  på	  fb,	  så	  krummer	  jeg	  tæer	  over	  det	  der	  er	  sket	  
her	  i	  dag	  i	  dag.	  
Anni:	  Vil	  rose	  bestyrelsen,	  har	  lavet	  et	  kæmpe	  arbejde	  der	  er	  lavet	  det	  sidste	  år.	  
Åge	  Rasmussen	  :	  spørger	  til	  noget	  Søren	  har	  svaret	  på	  i	  Pias	  oplæg.	  
Søren:	  Jeg	  har	  ikke	  set	  denne	  opgave	  inden	  den	  er	  afleveret.	  
	  
	  
	  
	  
_____________________________	  	   	   ________________________________	  
	  Dirigent	  Peter	  Lund	   	   	   Søren	  Solgaard	  Nielsen	  
	  
	  
	  
	  
_____________________________	  	   	   _________________________________	  
Christian	  Jepsen	   	   	   Børge	  Christensen	  
	  
	  
	  
	  
_____________________________	  	   	   _________________________________	  
Birgitte	  Høyer	   	   	   Pernille	  Mortensen	  
	  	  


