
 

 

 
Dansk Islandshesteforening - Vilhelmsborg – Bedervej 101 – 8320 Mårslet 

Referat møde i DI-B mandag den 7.-11. 2022 kl. 20-21.30 på Teams  
 

Deltagere i mødet: Sus Ulbæk (SU), Charlotte Vestergaard (CV), Rune Hansen (RH), Caroline 
Seehusen (CS), Jørn Hartvig (JH), Anders Kaihøj (AK), Kristiane Klindt (KK). 

 

 
 

 
Dagsorden: 
 

 

 Referat: 

 

 

1. Godkendelse af referat af møde 

den 24. oktober 2022  
  

 

Godkendt. 

  

 

2. Generalforsamling - afvikling 

 

Der er dd tilmeldt ca 165 hvoraf ca. 60 deltagere fysisk 

heraf er 23 personale eller komite eller teknikere. Virtuelt 

ser ud til at være foretrukken form for deltagelse 
 

Der forventes flere inden fristens udløb. 

 

 

 

Formøderne 

 

Der lægges en fb reminder på ud tirsdag omkring GF-

tilmelding. 

Det er ikke muligt rent teknisk at lave virtuel deltagelse 

også. Det havde krævet en anden tilmeldingsform og 
yderligere teknik, som vil fordyre afholdelse yderligere. 

I stedet vil ønskede emner kunne gentages som virtuelle 

møder og der tages om muligt referat. 

 
Andreas Hejndorf anbefaler, at de der skal præsentere ti 

formøderne tager egen pc med. KK tager 2 kåringspc’ere + 

egen pc med som også kan bruges til præsentationerne. 

 

 

Budget og planer for 22/23. 

 

      

Diskussion af hver komites planer for det kommende år, og 

evt. budgetmæssige konsekvenser, som GF skal tage 

stilling til.   
 

Alle bidrag noteres ned på PPT til brug for 

generalforsamling. Der var ikke umiddelbart udsigt til nye 

tiltag som indebærer store ekstraomkostninger, og som 
derfor kræver Generalforsamlingsfremlæggelse. 

 

Kontingent  

 

 

Fastholdes i 22/23 uændret og der arbejdes videre med en 

eventuel ny struktur omkring kontingentet. 
 

 

Avlskomite 

 
 

 

Diskussion af AK’s ønske om at sende komite-medlemmer til 
Island til seminar. Konklusion og enighed om, at komiteerne 
frem over ud af sit eget budget kun kan betaler 
deltagergebyret for frivillige der deltager i seminar. Øvrige 
udgifter - herunder alle rejse og opholdsudgifter - afholdes 
af deltagerne selv. 
Som det tidligere har været drøftet, skal der når DI bidrager 
til bestyrelses og komitemedlemmers deltagelse i seminarer 
eller møder (e.g. i FEIF regi) for hver modtager af bidrag 
foreligge en kort rapport om udbyttet, og hvordan det kan 
nyttiggøres i forbindelse med arbejdet i 
bestyrelsen/komiteen og for DIs medlemmer. Udbetaling af 



 

 

 
Dansk Islandshesteforening - Vilhelmsborg – Bedervej 101 – 8320 Mårslet 

tilskud forudsætter, at der foreligger rapport. 
 

Arbejdsgruppen omkring Hingstestationer er blevet 

færdige. På næste bestyrelsesmøde fremlægges gruppens 

arbejde til godkendelse inden det præsenteres i 
Landsudvalget for Heste. 

 

 

3. Eventuelt 
 

Bestyrelses/komite-møde planlægges til januar. 

 

4. Næste møde  

 

Ny kalender imødeses. 

 

Udsendt den 15.11.  2022. 
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