PHCDK online bestyrelsesmøde med de nye bestyrelsesmedlemmer d. 28/1-2021.
Deltagere:
Dora Gocze
Morten Søby
Kirstine Jensen
Kristine Frey
Kirsten Callesen
Jeanne Olsen

1) Call to order / start af mødet – Dora
2) Valg af dirigent – Kristine
3) Valg af referent – Jeanne
4) Valg af refererat gennemgang – Kristine og Morten
5) Godkendelse af dagsorden
6) Godkendelse af referat afholdt d. 9/1 vedrørende møde med kandidaterne
7) Vi er på nuværende tidspunkt 28 medlemmer. Der er ingen ændringer af økonomien siden
generalforsamlingen 24/1.
8) Opgaver i bestyrelsen:
i.

Bestyrelsen nedsætter en række udvalg med forskellige funktioner:

DM udvalg:
Ansvarlig: Morten
Morten er tovholder for afholdelse af paint DM, og der er fortsat mange opgaver, som skal løftes.
Vi vil meget gerne høre fra medlemmerne, hvis nogen har lyst til at hjælpe, det ville vi sætte stor
pris på. Vi mangler bl.a. en eller flere hjælpere til at stå for sponsorgaver, herunder tage kontakt til
sponsorerne mm. Vi har en lang liste tilgængelig, som man kan arbejde ud fra. Vi mangler
endvidere hænder til at hjælp med at stå for cafeen bl.a.
Poul Henrik Olsen har tilbudt sin hjælp til planlægning af DM og har tidligere erfaring heraf, stort
tak for det.
Cath Wurtz har tilbudt at stå for reining DM, og det er blevet besluttet at flytte reining DM til Spring
Celebration på Kumlegården i Maj. Cath har taget kontakt til Natasja på Kumlegården, og vi glæder
os over at kunne afholde reining DM med super reining bund.

SEGES udvalg:
Ansvarlig: Kirstine Jensen
Der arbejdes fortsat videre i SEGES i samarbejde med Carina Madsen, og Jørgen sandholm som
dyrlæge. Vi snakker om, det det kunne være godt at deltage i møderne fremover, som der afholdes
af SEGES. Det er typisk en hel dag mødet afholdes, så derfor er det optimalt at udvalget kan skiftes
til at deltage.
PR udvalg:
Ansvarlig: Dora
Vi har mange forskellige opgaver til PR i bestyrelsen, herunder kommunikation på de sociale
medier, reklame artikler samt youth området. Fra bestyrelsen sidder Dora, Kirstine, Jeanne og
Kristine, og derudover har to af vores medlemmer tilbudt at hjælpe, Laura Sjønov og Freja Callesen,
stort tak til jer. Vi satser på at stærkt team til at udbrede kendskabet til denne fantastiske race.
Avls udvalg:
Ansvarlig: Jeanne
I bestyrelsen har vi valgt at udarbejde et hingstekatalog, således at vores medlemmer kan få deres
hingste præsenteret gratis på hjemmesiden, samt i velkomstmappen som vil blive sendt til nye
medlemmer.
Vi fortsætter vores årlige føl og ungheste, og kriterierne for deltagelse vil blive præsenteret i
velkomstmappen.
Dora og Kirstine er ligeledes en del af avlsudvalget.

ii.

Nyhedsbrev skrives i fremtiden af sekretær Jeanne.

iii.

Økonomien er fortsat kasserens opgave at varetage, og vi bliver enige om at Kirstine også
vil holde styr på medlemskaberne.
Vi snakker om, at vi allerede nu skal arbejde på, at få et bestyrelsesmedlem mere til at have
adgang til kassen. Det er simpelthen for sårbart kun at have et bestyrelsesmedlem
siddende og det kan tage rigtig lang tid at få denne adgang. Vi beslutter at det skal være
Jeanne, da hun forventer at sidde i bestyrelsen i en længere periode.

9) DM i reining
Cath har taget kontakt til Kumlegården, og DM klasserne afholdes ved Spring Celebration d. 6.-9.
Maj.
Phcdk sender sløjfer og pokaler/medaljer over. Følgende klasser der udbydes er: Amatuer, Novice
amatuer, Green, junior og senior reining. Cath har tilbudt at sponsorere en jakke i en af klasserne,
mange tak. Vi snakker desuden om, at hvis der er under 3 deltagere i klasserne, tilbydes deltagerne
af slå klasserne sammen, fx junior og senior.

10) Avlsudvalg
Vi snakker om at formålet med føl og ungheste konkurrence er at fremme kendskabet til racen.
Dora og Kirstine forklare de nye bestyrelsesmedlemmer, hvordan disse konkurrencer forløber.
Føl konkurrence foregår gennem en billede konkurrence med afstemning gennem survey monkey.
Vi beslutter at afholde følkonkurrencen for både 2020 og 2021.
Ungheste konkurrencen er performance baseret for 1 og 2 års. Det er optimalt at stille op i
konkurrencen under DM, men det er også muligt at indsende en beskrivelse af unghesten samt et
billede, som dommeren til DM kan bedømme. Det afgørende er, at du har gjort reklame for racen,
fx dyrskuer, andre stævner, instagram mv. Vi fremhæver dog, at det er et stort plus, at du møder
fysisk op med din hest til DM og får en direkte bedømmelse, men det er ikke et krav for at deltage.
Kriterierne for at vinde ungheste konkurrence vil være sind, brugskvalitet og ride anvendelighed.
Vi snakker også om kåringsklasser, da det er muligt at få sin hest kåret efter at racen er blevet
optaget i SEGES. Kåringen vil foregå til DM og bedømmes af en dommer, som giver en skriftelig
beskrivelse af hesten.
Vi snakker om, vi skal afholde NSBA unghesteklasser under DM eller om vi i stedet skal tilbyde cup
unghesteklasser. Det er ikke endeligt besluttet.
Vi tilbyder som nævnt i år et hingstekatalog for painthingste, og det er muligt at få sin hingst i fra
udlandet ligeledes. Vi synes, at det er en rigtig god mulighed for hingsteejerne at få reklame for
deres hingste, men det kan også hjælpe hoppeejerne til at få et bedre overblik over udvalget af
avlshingste. Det er gratis at have sin hingst med, hvis man er medlem og ellers koster det 350 kr.
Hingstekataloget vil komme på hjemmesiden samt i velkomstmappen. I velkomstmappen vil der
ligeledes være et afsnit om de forskelle former for ifoling, og vi tilbyder desuden til vores
medlemmer 15 minutters gratis konsultation med en dyrlæge, listet i velkomstmappen, omkring
bedækning og inseminering.
11) Spørgeskema
I phcdk er det vores opgave at udbrede kendskabet til racen, og vi brænder få at gøre ejerskabet af
en paint mere attraktivt. Derfor glæder vi os til at høre Jeres mening, så vi forhåbentlig kan
imødekomme jeres ønsker i fremtiden. Man behøver IKKE at være medlem for at deltage, vi ønsker
at høre fra så mange som muligt.

12) Kristine er tovholder for at arrangere en ridelejer for børn og voksne. Vi snakker om, at afholde
ridelejeren i sensommeren, så det forhåbentlig kan gennemføres i forhold til covid-19. Vi arbejder
ud fra at afholde ridelejeren d. 4. – 5. september og vi forventer at lokationen vil blive centralt i
Jylland, men nærmere info vil komme snarest.
13) Evt.

Bettina Halskov har tilbudt at afholde et seminar om farve genetik, da hun ved meget indenfor
dette område. Nærmere info følger, og stort tak til Bettina, vi glæder os.

