
 

 

 
Dansk Islandshesteforening - Vilhelmsborg – Bedervej 101 – 8320 Mårslet 

Referat af møde i DI-B onsdag den 30.-11. 2022 kl. 18-20 på Teams  
 

Deltagere i mødet: Sus Ulbæk (SU), Charlotte Vestergaard (CV), Caroline Seehusen (CS), Eva 
Maria Grout (EMG), Anders Kaihøj (AK), Kristiane Klindt (KK). Forhindret: Rune Hansen (RH). 

 

 
 

 
Dagsorden: 
 

 

 Referat: 

 

 

1. Godkendelse af referat af møde 

den 7. nov. 2022  
  

 

Tidligere godkendt. 

 

2. Kalender for de kommende 

måneder: Bestyrelses(komite 
møde/ FEIF møde/ 

bestyrelsesmøde 

 

 

Møde for alle medlemmer af komiteer på 

Vilhelmsborg: lørdag den 21. januar 2023. KK sender 
dagsorden far sidste års corona-aflyste møde til CV, som  

tager over på arrangering sammen med sekretariatet. 

 

FEIF konference den 4. febr, Stockholm: hvem 
deltager? 

Formand, næstformand,Komiteformænd + TW + KK. Der 

arbejdes videre herpå.  

 
Bestyrelsesmøder i 2023: hver 3. tirsdag. Første møde 

den 3.1.2023, kl 20-22. Tiden skal holdes af hensyn til at 

kunne få sovet      . KK laver en række møder på Teams.  

 

 

3. Klubkomiteen 

 

 

EMG: vil gerne lave regionale erfa-grupper med klubberne 

for at lette kommunikation mellem og til klubberne og gøre 

det nemmere at nå ud til flere klubber. 
SU og CV vil gerne hjælpe med organisering af virtuelle 

møder med klubberne. Emner kunne være hjælp til 

administrative forhold/frivillighed i klubberne. Mulighed for 

at inddrage eksterne kræfter ex. DIF/DRF-konsulenter. 
KK nævner at hun skal have møde med DIF og DRF om 

hvilke tilbud de har til hjælp til klubber vedr. 

bestyrelsesarbejde og administrative forhold. KK giver 

input videre efter mødet. 
AK nævner mulighed for at lave en 

spørgeskemaundersøgelse om frivillighed.  

 

4.  Nedsættelse af udvalg: 
a. Udvalg vedr. vedtægter 

b. Udvalg vedr. stambogsreglement 

c. Pararytterudvalg 

 

 

Udvalg vedr. vedtægter: bliver Mie Trolle og KK. 
Udvalg vedr. stambogsreglement: RH, SU og KK 

Pararytterudvalg: EMG vil have noget klar til sommeren 

2023, FEIF skal ind i det, der vil blive spurgt i klubberne og 

dommerne skal også involveres. Det skal afdækkes 
hvordan man screenier rytterne: hvem er egentlig 

pararytter? Hvornår er man pararytter? FEI’s regler på 

området kan bruges og man kan også kontakte DRF om 

hvordan det håndteres der. 
 

 

5.  NM 2024 – plan, datoer, Herning 

  
 

 

Nordisk gruppe med formænd i landene skal finde en form 

for NM fremadrettet. Umiddelbart er der et forslag om, at 
det skal gå på skift mellem DK og SE, da kun SE og DK har 

pladser, mandskab og administration til at afholde et større 

mesterskab.  

Bestyrelsen er enige om, at tage opgaven, men det er 
vigtigt for DK at GDK fortsat er en del af NM, at der kan 
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laves et stort arrangement med mange ryttere, for at få 

økonomi i at være i Herning.  
Tidspunktet er den ugen den 5.11.august 2024. her er pre-

booket, men ska endelig bookes. Det gør KK. 

Der skal laves et budget, muligvis skal der ansættes en 

projektmedarbejder i en periode – det skal med i 
budgettet. Der skal etableres en arrangørgrupppe, men 

inden skal de nordiske lande blive enige om ”konceptet”. 

SU, TW og KK går til indledende møde den 2.12.2022.  

 

 

5. Hingstestationer (RH) 

 

 

Afventer at RH er med til møde. 

 
6. Eventuelt 

 

 
AK starter diskussion af klubbers rimelige overskud ved 

afholdelse af DM’er: ,Hvad er rimeligt? Hvis en del af 

overskuddet nu kommer fra sponsormidler? Det er en svær 

diskussion, men man skal måske holde lotteri og sponsor 
og andre iderige ting ude af overskuddet og blot se på 

selve det driftsmæssige overskud, så det ikke bliver 

rytterne der skal betale hele overskuddet men at 

arrangørerne gerne må lave et stort overskud men det skal 
være på andre indtægtskilder end deltagergebyret for 

rytterne. 

 

 
7. Næste møde  

 

 
3. januar 2023 kl 20-22 

 

Udsendt den 2.12.  2022. 
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