
 

 

 
Dansk Islandshesteforening - Vilhelmsborg – Bedervej 101 – 8320 Mårslet 

Referat af møde i DI-B tirsdag den 3.-1. 2023 kl. 20-22 på Teams  
 

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

 

 
 

 
Dagsorden: 
 

 

 Referat: 

 

 

1. Godkendelse af referat af møde 

den 30. nov. 2022  
  

 

Godkendt 

 

2. Planlægning og dagsorden for 

komitedag den 21. januar 2023 

 

Der var enighed om at mødet udover en diskussion af DI 

2023 og frem - skulle fokusere på hestevelfærd og på 
motivation af frivillige.  

Endelig dagsorden i bunden af referatet. 

 

 
3. NM 2024 

- Bane i Herning – møde  

 

 
RH, AK og KK tager det første møde med folkene i Herning. 

KK arrangerer et møde med Steen Thalund. 

 

SU vil gerne deltage når der skal være møde med Herning 
Kommune. 

 

Hedeland kan være anden mulighed for sted til afholdelse 

af NM 2024 eller senere. 

 

4. VM 2023 – landsholdsledelses 

kontrakter, etc 

 

 

Der var støtte til Landsholdskontrakter for Karen B 

Rasmussen og Hrannar Eyvindarsson. RH tager op i 

Avlskomiteen hvordan det kan hænge sammen i avlen – og 
vender tilbage. 

AK taler med Dina/Eliteudvalget om landholdsledelsens 

kontrakter. Forventningen om at eliterytterne laver en åben 

clinic for DIs medlemmer og bredere præciseres. 
 

 

6. Eventuelt 

 

 

CS: Brev til Miljøminister Magnus Heuniche om NNP er på 

vej. Godt med bred medunderskriverkreds – hvis det ikke 
er muligt så alene DI og DRF. 

 

RH: 1. Forslaget til reviderede regler for hingstestationer er 

færdigt og skal have bestyrelsens opbakning og derefter til 
LUH. Punktet skal på næste bestyrelsesmøde. 

2. I opfølgning af diskussion behov for at drøfte generelle 

regler for de frivilliges deltagelse i seminarer på DI’s 

betaling. Skal også på næste bestyrelsesmøde. 
 

EMG: Klub-og Breddekomiteen planlægger to klubmøder et 

virtuelt og et fysisk. Det virtuelle skal være i marts.  

Planlægger også en klubstafet for bredden. 
Det er svært at finde oplysninger om de forskellige klubber. 

Data på hjemmesiden er ikke opdaterede ligesom 

klubbernes egne hjemmesider heller ikke er opdaterede. FB 

er måske bedst. 
SU foreslår at invitere Kristina med til næste klubmøde for 

at skrive til Tölt om Klub- og breddekomiteen og dens 

arbejde og kommende aktiviteter. 
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7. Næste møde  

 

Tirsdag den 24. januar kl 20. Hovedemne forberedelse af 

FEIF konference. 

 

Udsendt den 09.01.  2023. 

 

Dagsorden for komitedag den 21. januar 2023. 
 

10.30 Velkommen og præsentation af deltagerne 
 
Hvor skal vi hen med DI – i 2023? 
Oplæg: Sus Ulbæk – (formål med DI, trends og DI (bæredygtighed og hestevelfærd, 
kommunikation, uddannelse, sponsorater, struktur og samarbejde mellem bestyrelse 
og komiteer, etik). 

 Debat: Hvad skal DI arbejde med i 2023? Hvilke emner tænker du er vigtige? 
 
12.00 FROKOST 
 
13.00 Frivillighed – rekruttering, motivation, generationsforskelle og demografiske 

forskelle 
 v/Frederik Boll, direktør i Ingerfair.dk 
 
14.30  Kort pause 
 
14.45  Hestevelfærd 
 Hvor er islandshestesamfundet’s placering på en hestevelfærdsskala? Hvad er vi 

gode til – og hvor vil vi gerne hen? Og hvordan vil vi gerne derhen? 
 v/ Kristiane Klindt, sekretariatsleder og stambogsfører   
 
16.00 KAFFE og KAGE 
 
16.15 Møder i komiteerne – Hvordan kan komiteen arbejde med de diskuterede emner? 

Eventuelle indsatsområder i 2023? og hvor der er samarbejdsflader til de andre 
komiteer? 

  
17.15 Fælles fremlæggelse og opsamling fra møderne i komiteerne 
  
18.15 Aftensmad 
 
19.30  Tak for i dag og kom godt hjem!  
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