
Referat fra virtuel generalforsamling i Dansk Islandshesteforening lørdag d. 13. 

november 2021 kl. 13.00-17.00. 

1. Valg af dirigent og referent. 

Sus Ulbæk bød velkommen. 

Jens Iversen blev foreslået og valgt som dirigent. Jens Iversen redegjorde for, at Dl fejlagtigt ikke 

havde udsendt vedtægtsændringsforslag fra Susanne Linnet Aagaard, men at forslaget d 4/11. — 

2021 var udsendt med en revideret indkaldelse, og at generalforsamlingen på trods heraf er lovlig 

indkaldt og beslutningsdygtig, hvilket der ikke var indvendinger mod. 

Rita Geertz foreslås og vælges til referent. 

Jens Iversen redegør kort for procedure og de praktiske forhold ved selve afviklingen. 

2. Bestyrelsen aflægger beretning samt det reviderede regnskab. 

Sus Ulbæk henviser til sin beretning og understreger at det er lykkedes gennem virtuelle møder at 

have flere dialogmøder med klubberne, hvor fem temaer har været diskuteret, 20 klubber deltog. 

Temaerne var uddannelse af hest og rytter, adgang til naturen og de nye naturnationalparker, 

sportsdommer mangel ved lokalklubstævnerne, junior og unge arbejdet og hvordan man 

opretholder frivilligheden i klubberne. 

Desuden understregede Sus Ulbæk at kommunikation og dialog i foreningen var vigtigt. Det nye 

online TbLT er kommet godt fra start, som en vigtig vidensbank og et debatforum, hvor der både 

kan søges råd og vejledning, men også debatteres. Dl er forsat aktiv på de sociale medier, ligesom 

der udsendes nyhedsbreve. Sus Ulbæk opfordrer til at man deler nyhedsbrevene med andre 

islandshesteryttere. 

Indenfor uddannelse er Anne Soelberg godt i gang med at udarbejde flere e-læringsmoduler om 

hestevelfærd og gangartslære 1 og 2. De to første moduler er på trapperne. 

Rune Hansen fra Avlskomiteen redegjorde for avlens arbejde. De har afholdt en 

bygningsbedømmelse og fire fuldkåringer. De nye guidelines skabte nogen forvirring og frustration 

ved kåringerne. To virtuelle avlsmøder blev afviklet med de nye guidelines som tema. Der var stor 

deltagelse og meget positiv modtagelse af disse. 

CEM har været en besværlig gæst og der skal forvente forsat testning af vore hopper og hingste. 

Retningslinierne for dette vil blive udarbejdet på baggrund af viden fra Statens Serum Institut i 

begyndelsen af det nye år. Der vil ligeledes blive udarbejdet et regelsæt for hingstestationer. Avlen 

har iværksat uddannelse af official-gruppen samt ønsker at lave kurser for avlerne i øvrigt. 

Caroline Seehusen fra Natur- og breddekomiteen fortalte at regeringens beslutning om at etablere 

nye naturnationalparker har præget komiteens arbejde i det forløbne år. Arbejdet er pågået i 

samarbejde med Dans Ride Forbund. Der har været en udpræget lokalopbakning til protesterne. 

Komiteen har afholdt et velbesøgt virtuelt møde om hegn, vilde heste og kvæg bag hegn i naturen 

og også har lavet en lille folder Biodiversitet i hestehold. Ridespor Danmark med Tove Urup 

Madsen som tovholder arbejder fortsat for at sikre rytteres adgang til naturen. Caroline Seehusen 

anbefaler at man gør sig gældende i Friluftsrådes forskellige lokale afdelinger og opretter ridelaug i 

sin omegn. 

Jørn Hartvig fra Klubkomiteen fortalte at aktivitetsugen i år blev afholdt i Kompedal med 150 heste 

og ryttere. Juniorarbejdet er i gang med flere tiltag i det nye år. Årets klub er Hekla, som har et 

stærkt og stabilt juniorarbejde. Det virtuelle klubmøde fungerer fint. 



Eva Maria Grout fra sporten berettede om sportens aktiviteter med flere afviklede stævner, DM, 

Alrid og Gædingakeppni. Disse blev alle afviklet ved en stor gruppe frivilliges indsats. Komiteen har 

fokus på talentudvikling af unge og elitegruppen. 

Jens Iversen: Er der nogle bemærkninger: 

Jeanne Bredesen: Hvornår vil de nye retningslinier for CEM være tilgængelige? 

Rune Hansen: Så snart vi har nogle anbefalinger fra SSI på baggrund af screeningen. Forventes i 

januar 22. 

Jens Iversen konstaterede herefter, at bestyrelsen har aflagt beretning. 

Sus Ulbæk aflægger regnskabet. Indleder med at sige at Dl har en god økonomi med et stort 

overskud, bl.a. pga. medlemsfremgang, øget aktivitet og konsumkrisen. Også den nye virtuelle 

mødeform har bidraget til færre udgifter og dette forventes at blive det nye normale. DI har 

konsolideret sig og står meget godt. 

Den nye opsætning af regnskabet i indtægter og udgifter bør give mere gennemsigtighed. Der er 

kommet en post Øvrige udgifter, som indeholder mange forskellige poster. 

Dl håber at de stigende indtægter og den større aktivitet er udtryk for en vedvarende udvikling. 

Jens Iversen: Er der bemærkninger til regnskabet, som er godkendt med blank påtegning af såvel 

interne som eksterne revisorer. 

Michael Svendsen ønsker forklaring på differencen mellem udgifter til Sporti på s5 i Regnskabet og 

stambogskontoret samt en udspecificering af Øvrige udgifter. Endelig undrer han sig over at 

nedlæggelsen af TelLT har medført en udgift. 

Sus Ulbæk er enig i bedre udspecificering af Øvrige udgifter. TLT udgifter vil næste år være under 

Kommunikation. Der har været brugt flere timer. Der kan pt. Ikke gøres rede for differencen i 

Sportigebyrerne, men denne vil blive oplyst i den kommende uge. 

Sus Ulbæk gennemgår balancen jævnfør regnskabets side 7 med en egenkapital på 3.4 million og 

passiver på 5 millioner. 

Jens Iversen: Yderligere spørgsmål? Der er ingen og regnskabet godkendes. 

3. Bestyrelsen fremlægger budget for Dansk Islandshesteforenings virksomhed 2021/22 med 

forslag til kontingent. 

a. Formanden og komiteformænd fremlægger planer for 2021/22 

Sus Ulbæk konstaterer at medlemstallet har været i fremgang, men at det altid kan blive endnu 

bedre. Vigtigt at have en dialog med såvel medlemmer som ikke-medlemmer om, hvilken forening 

man vil have. Den islandske hest er samlingspunkt for fællesskab og aktiviteter og derfor er man 

medlem. Om Dl skal være en forening eller et forbund, er stadig en vigtig diskussion. Det er vigtigt 

at italesætte de frivilliges store indsats, da frivillighed forsat er en nødvendighed og et vanskeligt 

emne. Vigtigt at der er fokus på kommunikation og åbenhed, at der er let adgang til viden om 

hestevelfærd og bedre ridning. Håber at medlemmerne vil tage imod de kommende e-

læringsmoduler. Det skal være et alternativ till-16Iar, derfor ønsker Dl at udvide det nordiske 

samarbejde på uddannelsesområdet. 

Virtuelle møder, virtuelle debatmøder og virtuelle uddannelsesmøder er kommet for at blive. 

Uddannelsen af sportsdommere og kåringsdommere forsætter. 

Rune Hansen konstaterer at der i år stadig har været mange heste smittet med CEM, hvilket er 

foruroligende. CEM retningslinier bliver offentliggjort så hurtigt som muligt. Der er planlagt to 

bygningsbedømmelser og fire fuldkåringen i løbet af 2022. Guidelines for avlsbedømmelser er 

under forsat udvikling i FEIF. Evt, gennemføre de tidligere avlerkurser fra Dalum. 



Caroline Seehusen: Dl arbejder på adgangspolitiken sammen med DRF. Ridespor.dk er vigtig. 

Statsskovene er udpeget til naturnationalparker, dette er et stort problem. Der er meget fokus på, 

hvordan man kan bidrage til biodiversiteten. SEGES arbejder på et større projekt med at samle 

informationer om tamme hestes betydning for biodiversiteten. 

Eva Maria Grout: Den nye udtagelseskomite er nedsat. Graduering af stævner i lighed med DRF 

overvejes, ligesom hvordan pararyttere kan tilgodeses. Et vigtigt område at igangsætte. Der har til 

tider været et stort behov for en sportsfaglig person til at varetage spørgsmål og en ansættelse af 

en sådan person bør overvejes. 

Jørn Hartvig fortæller om det kommende event på Hedeland for såvel unge som ældre ryttere. 

Eventet vil strække sig over en weekend. 

Sus Ulbæk bemærker at der er en masse ny energi omkring Hedeland på baggrund af at klubberne 

bruger det. Klubberne vil fremover være ansvarlige for drift, indtægter og udgifter. Dl vil bistå i den 

indledende fase, således der kan blive ryddet op og den nye struktur kommer op at stå. Hedeland 

skal have en stævnevogn. 

Sus Ulbæk bemærker prioriteter i det kommende budget, som uddannelse, Hedeland, 

hjemmesiden, kommunikation/T(5LT online, junior-unge og at der således arbejdes med et 

underskud på ca. 1.1million. Alligevel vil Dl ende med en egenkapital på 2.2 million. 

Jens Iversen opfordrer til spørgsmål inden drøftelse af kontingent og kontingentnedsættelse for 

hovedmedlemmer på 18 og til og med 25 år. 

Jeanne Bredesen: Avlens udgifter til stambogskontoret bør stoppe. 

Rune Hansen: Vi er opmærksomme på dette. Kåringer af hopper og vallakker er sat ned. 

Sussanne Bro Lundgren: Dl bør bruge penge på juridisk bistand til revision af stambogsreglement. 

Avlerkurser spændende. Afsætte penge til uddannelse af kåringsryttere og samarbejde med FEIF. 

Rune Hansen: De påtænkte kurser vil også uddanne kåringsryttere. Kommunikation med FEIF om 

guidelines er en vigtig prioritet. Dl mener, man kan bruge vores stambogsreglement og finder ikke 

en juridisk rådgivning nødvendig. 

Pernille Christensen: Godt med fokus på uddannelse. For få undervisere, uddannelsen gøres 

billigere. 

Sus Ulbæk: Det vil vi gerne, men niveauet bør ikke sænkes og vi skal ikke starte en ny berider 

uddannelse. 

Lise Brouer: 1. Hvad er visionen fremadrettet for dommeruddannelsen? 2. Suspendering af 

dommerhåndbog og hvordan blev dommerne udvalgt til FEIF eksamen? 

Eva Maria Grout: Der er sat penge af til en revision af dommeruddannelsen. Spørgsmål 2 hører ikke 

under budget. 

Jens Iversen: Besvares under punkt 13. Eventuelt. 

Kirsten Søgård: Hvilke klubber er på Hedeland? 

Sus Ulbæk: Enkelte klubber har taget ansvar for Hedeland, det kommende møde vil præcisere 

dette. Klubberne skal internt finde modellen for, hvordan modellen for Hedeland skal være. 

Ann Busch: Hvordan afspejler arbejdet med bredden og de frivillige som fremtidige medlemmer sig 

i budget? 

Sus Ulbæk: Ikke som sådan, derfor er dialogen med klubberne meget vigtig. 

Ann Busch: Faxi mener bredden bør have sin egen komité. 

Sus Ulbæk: Dette kræver en vedtægtsændring, men det skal bemærkes at bredden er os alle 

sammen. Der er bredde-interesser i alle komiteer. 

Mie Møller Jakobsen: Der er ikke meget rettet mod bredden, der ikke kan spejle sig i Dl. Bredden 

bør budgetteres. 



Sus Ulbæk: Bredden skal italesættes og indsatser kommunikeres bedre. 

Caroline Seehusen: Klubkomiteen laver mange breddearrangementer og har mange ideer til 

yderligere tiltag. 

Mie Møller Jakobsen: Hvad forstås ved bredden? 

Susanne Linnet: Spørge de, der definerer sig som bredden om, hvad de vil. 

Vicki Andersen: Hvor står pengene til videreudvikling af TLT online i budgettet? 

Sus Ulbæk: Under Øvrige udgifter. Denne post skal til næste år udspecificeres, så den bliver 

overskuelig. 

Gitte Jauernik: Bekymret over så få penge til junior-unge arbejdet. Dl skulle lære af DRF 

talentarbejde, hvor dygtige ryttere kobles med dygtige avlere. 

Sus Ulbæk: Helt enig og en god idé. 

Nete Jørgensen: Ringborgen skal pilles ned. Værdsætter det gode samarbejde mellem Dl og 

Hedeland. 

Rolf Olsen: God mening at budgettere med et underskud, er det et engangsfænomen? 

Sus Ulbæk: Ja, primært, men ungearbejde og uddannelse bør også prioriteres fremover. 

a. Forslag til kontingent. Det blev med stemmerne 194 for, 5 imod og 1 blank vedtaget, at 

kontingentet for hovedmedlemmer på 18 og til og med 25 år reduceres fra kr. 620 til kr. 420. 

4. Behandling af indkomne forslag: 

a. Bestyrelsens forslag om en vedtægtsændring, der giver mulighed for at afholde GF med både 

fysisk og virtuelt fremmøde samtidig. 

b. Susanne Linnet Aagaards forslag om en vedtægtsændring, der giver mulighed for at afholde GF 

med både fysisk og virtuelt fremmøde samtidig men begrænser muligheden for en ren virtuel 

generalforsamling. 

Jens Iversen redegjorde for, at der indledes med drøftelse af begge forslag, og at forslag 4a tages 

under afstemning først, og hvis dette ikke vedtages, stemmes der om forslag 4b, idet forsalg 4a er 

det mest vidtgående. Herefter fik forslagsstillerne lejlighed til at motivere forslagene. 

Sus Ulbæk: Generalforsamlingen januar 21 vedtog at der kunne afholdes virtuelle 

generalforsamlinger. Dette har virket positivt og forøget deltagerantallet betragteligt. Den fysiske 

generalforsamlings har nærvær og fællesskab, men færre deltagere. Ønsket om at kunne 

kombinere disse to ligger i forlængelse af ønsker fra sidste generalforsamling. 

Susanne Linnet begrunder sit forslag at det kun bør være undtagelsesvis ved påbud fra 

myndigheder, som f. eks. Ved en pandemi at en generalforsamling afholdes virtuelt. 

Sus Ulbæk mener, der skal arbejdes med en kombineret generalforsamling, men bestyrelsen skal 

have mulighed for at kunne at vælge at afholde en virtuel, hvis dette er påkrævet af en eller anden 

grund og ikke kun ved en pandemi. 

En livlig debat fandt sted med flere positive tilkendegivelser overfor enten det ene eller det andet 

forslag. 

William Flijgge foreslår en tilføjelse til Dis gældende vedtægt ( ikke det fremsatte forslag) om at 

virtuelle generalforsamlinger kunne afholdes under ekstraordinære og særlige lejligheder. 



Jens Iversen afviste, at lade dette forslag tage under behandling. 

Susanne Linnet indarbejder ændringen omkring de virtuelle generalforsamlinger i sit forslag. 

Sus Ulbæk: Konstaterer efter at have set ændringerne, at der er andre forskelle i de to forslag f.eks. 

omkring stemmeoptælling, så hun ønsker at fastholde Dis forslag og foreslår samtidig bestyrelsen 

at den afholder en kombineret generalforsamling til næste år med et forslag med den korrekte 

tekst om virtuel afholdelse. 

Susanne Linnet ønsker der stemmes om hendes forslag med ændring. 

Jens Iversen foreslår begge trækker deres forslag og at bestyrelsen afholder kombineret 

generalforsamling næste år og fremsætter forslaget igen men med korrekt tekst. 

Efter flere tilkendegivelser og opfordringer om, hvad man bør stemme fra deltagerne sættes 

forslagene til afstemning. 

Det af bestyrelsen fremsatte forslag vedtages herefter med 193 stemmer for, 40 imod og 3 blanke. 

c. Avlskomitéens forslag til enkelte ændringer i Stambogsreglementet 

Rune Hansen forklarer at behovet for en ændring i ordlyden i stambogsreglementet skyldes at det 

nu ikke længere er påkrævet at det er en dyrlæge, der varetager sundhedstjekket af hestene ved en 

kåring. Der bliver nemlig uddannet ringmasters — sundhedspersoner i FEIF til at varetage denne 

funktion. I dag er det begge, der foretager undersøgelsen. 

Gitte N ielsen: Dyrlægen er objektiv — måske denne vil mangle hos ringmaster. 

Pia Jakobsen: Hvad er uddannelsen af en ringmaster? 

Rune Hansen: Der er allerede fokus på objektiviteten. I de øvrige FEIF-lande har ringmaster 

ansvaret for disse funktioner og vores kåringsdommere er uddannet til at varetage funktionen 

gennem deres uddannelse som dommer. 

Det af bestyrelsen fremsatte forslag vedtages med 181 stemmer for, 24 imod og 17 blanke. 

d. Forslag fra Susanne Linnet Aagaard, Susanne Dannaher og Stine Overgaard: 

Generalforsamlingen pålægger DI's avlskomité at arbejde for afskaffelse af de danske særregler og 

på næste generalforsamling stille forslag om nye harmoniserede regler, således at avlen fremover 

reguleres af FEIF Breeding Rules and Regulations, overholder gældende EU-lov og ikke pålægges 

flere krav end øvrige EU-lande. 

Rune Hansen påpegede at der er forskellige regler i alle lande, at Dl overholder såvel EU-lovgivning 

som FEIF Rules and Regulations og at Dis opgave er at sikre at avlerne forbedrer deres avl. 

Rolf Olsen: Anbefaler at stemme nej. William FILigge bifalder dette. 

Susanne Bro Lundgren mener ikke stambogsreglementet overholder EU-lovgivningen og at en 

juridisk analyse af stambogsreglementet bør finde sted. Sikre at Dl ikke får en retssag som i Sverige. 

Anbefaler at der stemmes ja. 

Rune Hansen gentager at Dl overholder EU-lovgivningen. At det er vigtigt at hoppeejere bruger de 

bedste hingste til forbedring af avlen, da hingstene får de mange afkom. Vores autorisation fra 

Fødevarestyrelsen har godkendt vores stambogsreglement. EU-hingstelisen er en del af 

reglementet. 

Susanne Linnet: Vi ønsker de danske særregler ophævet med dette forslag og at DI skal se på det. 

Maria Annmitzbøll: Avlsforbund har selvfølgelig sine egne regler, f.eks. må man ikke avle på treårs 

hopper af hestevelfærdsmæssige hensyn. Stem nej. 

Søren Madsen: Fordel for Danmark at vi har disse særregler, da vi avler gode heste. 



Susanne Bro Lundgren: Der står man ikke må hindre den enkelte avler i at bruge den hest han 

ønsker. Den svenske model er bedre. Man må ikke gøre forskel på sine avlere. Hvornår var det 

sidste svar fra Fødevarestyrelsen? 

Rune Hansen: 2018 

Rolf Olsen: Kan man pålægge Dl at harmonisere? 

Jens Iversen: Ja, forslaget kan tages under afstemning. 

Susanne Bro Lundgren: Ved genera1forsam1ingen2018 ønskede man at ophæve grænsen for 

hingstene med den begrundelse at man ville følge de internationale regler. 

Jens Iversen sætter forslaget til afstemning. 205 imod, 15 for og 12 blanke. 

e. Forslag fra Susanne Bro Lundgren: 

Om, at avlskomiteen udarbejder et forslag om at ændre stambogsreglementets avlsrestriktionskrav 

fra 7.75 til 7.5, gældende for både bygningsbedømmelse og fuldkåring uagtet det er femgængere 

eller firgængere. 

Susanne Bro Lundgren påpeger at 7.5 er middelkarakter og derfor brugbar som karakter for 

bygning og ridning og alle hingste, der opnår denne bedømmelse skal kunne søge 

bedækningstilladelse. Mener det at have en total på 7.75 som begrænsning ikke sikrer fremgang i 

avlen, eller at der stilles flere heste til kåring. Hun mener, det er vigtigt at stille sin hest til kåring, 

fordi avleren derved får et bedre billede af sin hests anlæg. 

Agnar Snorri Stefånsson mener det er vigtigt i avlsarbejdet at tænke forlæns og ikke baglæns, og at 

Dl avlskomité har gjort det godt. 

Rolf Olsen: Forslaget bør afvises, da det vil sætte avlen tilbage. 

Søren Madsen: Godt at kåre så mange heste som muligt, således info herfra kan bruges i avlen. 

William Fliigge: Finder det bedre at hæve grænsen for bedækningstilladelse fra 7.75 til 8.0. 

Rune Hansen hæfter sig ved at forslaget indeholder ønsket om at avle middel heste. Men at sætte 

middel hingste på middel hopper vil resultere i en avlstilbagegang og dermed flere heste under 

middel. At give bedækningstilladelse til hingste med 7.5 i bygning vil helt klart skabe en tilbagegang 

i avlen. 

Jens Iversen sætter forslaget til afstemning. Resultat 210 imod, 15 for og 1 blank. 

Uddeling af avlens priser. Se hjemmesiden. 

5. Valg til bestyrelsen 

Valg af næstformand (2 år) 

Kandidat: Charlotte Vestergaard vælges uden modkandidat. 

Valg af suppleant for næstformand (2 år) 

Kandidat: Leif Andersen vælges uden modkandidat. 

6. Valg til avlskomitéen 

Valg af formand (2 år) Kandidat: Rune Hansen vælges uden modkandidat. 

Valg af 2 medlemmer (2 år) 

Kandidater: Suzanne Wulff Harslund, Eyvindur Hrannar Gunnarsson, Mette Høj. 

Afstemningsresultat: Mette Høj 170 stemmer, Eyvindur Hrannar Gunnarsson 137 stemmer og 

Suzanne Wulff Harslund 129 stemmer. 



7. Valg til sportskomiten 

Valg af formand (2 år) Kandidat: Anders Kajhøj Hansen og Bo Hansen. 

Afstemningsresultat: Anders Kajhøj Hansen 183 stemmer, Bo Hansen 38 stemmer, 3 blanke 

Valg af 1 medlem (2 år) Kandidat: Wiebke Madsen vælges uden modkandidat. 

8. Valg til natur og breddekomitéen 

Valg af næstformand (2 år). 

Kandidat: Kim Clausen vælges uden modkandidat. 

Valg af 1 medlem (2 år) 

Kandidat: Birgit Lehmann vælges uden modkandidat. 

9. Valg til klubkomitéen 

Valg af næstformand (2 år) 

Kandidat: Vakant. Jens Iversen konkluderer at da der ingen forslag er, og at der derfor ikek vælges 

næstformand. 

Valg af 1 medlem (2 år) 

Kandidat: Stine J. Nielsen vælges uden modkandidat. 

10. Valg for 1 år af 4 suppleanter for: 

Avlskomité: Kandidat: Tea Fenger Cederborg. Suzanne Wulff Harslund foreslås som suppleant. 

Resultat: Suzanne Wulff Harslund 92 stemmer og Tea Fenger Cederborg 58, 10 blanke 

Sportskomité: Kandidat: Monica Ervik vælges uden modkandidat. 

Natur- og Breddekomité: Kandidat: Lisbeth Maria Hansen vælges uden modkandidat. 

Klubkomité: Kandidat: Julie Duedahl Sørensen vælges uden modkandidat. 

11. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Valg af revisor: Kandidat: Niels Kaarild. Wickie Andersen foreslås. 

Resultat: Wickie Andersen 79 stemmer, Niels Kaarild 70 stemmer. 

Valg af revisorsuppleant. Kandidat: Vakant 

12. Valg til Klage og Ordensudvalget 

Søren Erik Pedersen, Maria Ammitzbøll og Susanne Fibiger genvælges. Den fjerede plads er vakant. 

Suppleant: Vakant. 

13. Eventuelt 

Lise Brouer: Hvad var grundlaget for valget af kandidater til FEIF's dommereksamen? 

Eva Maria Grout: Muligheden for alles deltagelse i eksamen blev offentliggjort i dommerforum på 

hjemmesiden. Tre deltog i den nationale eksamen og tre i FEIF-eksamen og ingen bestod. 

Lise Brouer: Sporten havde lovet at kontakte alle via mail, dette fandt ikke sted. Nogle og ikke alle 

blev ringet op. Meget uheldigt. Hvorfor blev dommerhåndbogen suspenderet? 

Sus Ulbæk nævner at bestyrelsen valgte at suspendere dommerhåndbogen og lade gå til eksamen i 

den forventning at flere blev uddannet. 

Lise Brouer: Dommerne var ikke ordentligt forberedt, meget beklageligt. 

Trine Winther: På det netop overståede dommerseminar blev der nedsat en arbejdsgruppe, der 

skal arbejde videre med at udvikle og forbedre dommeruddannelsen. 

Lise Brouer: Ja, vigtigt ikke at sænke niveau. 



Susanne Bro Lundgren: Hvornår udregnes BLUP og hvordan vil man inddrage stævneresultater i 

BLUP-tallene? 

Rune Hansen: BLUP-tallene er beregnet for de fleste føl i år. Kun de senest registrerede føl mangler. 

Stævneresultater og kun WRL-stævner vil ikke have stor indflydelse på BLUP. Processen for 

inddragelsen er kun lige startet. 

Søren Madsen: Opfordrer til at der i Dl startes en dialog mellem private stævnearrangører og 

klubberne. Vigtigt at der er retningslinjer for samarbejdet. 

Sus Ulbæk er enig i dette og er glad for de mange WRL stævner, vi har fået. 

Sus Ulbæk afrunder generalforsamlingen kl. 18.38 med at takke de afgående medlemmer for deres 

indsats i bestyrelse/komiteer og udvalg: Stine Weinrich, Eva Maria Grout, Inger Frederiksen og Niels 

Kaarild. 

Hun takker også deltagerne i generalforsamlingen for en spændende og interessant dialog. Glæder 

sig til det kommende samarbejde. 

Vi ses derude. 

Referent 

Rita Geertz 
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