
Referat af medlemsmødet på Sjælland 2007 

 
Søndag den 16. september 2007 blev det årlige medlemsmøde på Sjælland afholdt. Mødet blev afviklet 

hos Stutteri Ørnhøj, hvor stutteriet i samarbejde med Stutteri Veddinge forud for mødet havde vist 

os rundt på de to stutterier. Under selve mødet serverede stutterierne kaffe/te og dejlige 

hjemmebagte kager. 

 

Janny Sørensen åbnede mødet ved at byde velkommen til os alle. 

Først skulle der vælges en ordstyrer og valget faldt helt naturligt på Jan Bjørnshøj. Herefter skulle 

der vælges en referent – og det blev undertegnede Helle Therkelsen 

 

Janny fortalte om det forgangne år og de aktiviteter, der havde været afholdt (referater mm fra 

disse aktiviteter kan ses på www.shetland.dk under aktiviteter) 

 

Janny påpegede, at vi skulle være opmærksomme på, at ”lokalkasse” for Sjælland var ved at være tømt 

 

Janny efterlyste herefter hvilke aktiviteter der var ønsker om og hvem der kunne være interesseret i 

at påtage sig at få den enkelte aktivitet ført ud i livet. Følgende aktiviteter blev aftalt (de personer, 

der er anført med rødt, er de personer, som er tovholder på den enkelte aktivitet, og de øvrige i 

gruppen er anført med grønt): 

 

Løvfaldstur i Dyrehaven – sidste weekend i oktober hvert år 

Jette Thelin-Kjærum og Birgitte Wind 

 

Hov-aften afholdes efterår 2007 

Jette Thelin-Kjærum 

Kurset afholdes enten hos Ulla Prenslev i Slagelse eller på Helsinge Dyrehospital 

 

Agilitybane 

Helle Therkelsen tager kontakt til en familie, der har vist interesse for opførelse af en sådan bane, 

for at høre om ”foreningen kunne lægge billet ind”. Foreningen har allerede noget materiale, så der skal 

også tages kontakt til formandskabet om hvorvidt dette evt. må/kan anvendes 

Helle har haft kontakt til den pågældende familie, der virker imødekommende over for forslaget. Helle 
arbejder videre på sagen. Næstformanden har bekræftet, at foreningen har nogle af ”tingene” til en 
sådan bane, og såfremt at banen bliver for alle medlemmer er man positiv over for forslaget om at 
bruge disse til den førnævnte bane 
 
Børneafdeling/børneaktiviteter 

Line Bjørnshøj, Heidi Møller, Joan Schou, Lone Døngart 

 

Kørsel 

Anna Rasmussen og Jette Thelin-Kjærum 

Der er ønsker om at afvikle to kurser: Et for begyndere/let øvede og et for øvede/”proffer”. Janny 

kunne oplyse, at Sven Åge Nissen havde givet tilsagn om gerne at ville træde til ved et kørselskursus. 

 

Kåringskursus med Jørgen Finderup afholdes primo 2008 

Jette Thelin-Kjærum og Anne-Grete Monk-Hansen 

http://www.shetland.dk/


Jørgen Finderup kommer og fortæller om, hvad det er dommerne kigger efter, når vi stiller vores 

ponyer til kåring. Der forventes at være både en teoretisk del og en praktisk. Arrangementet 

forventes afholdt på Team Cabe, Ringsted 

 

Mønstringskursus/klargøring afholdes marts 2008 

Pernille og Hanne Bjerre, Jan & Line Bjørnshøj 

Pernille undersøger om vi evt. kan benytte Roskilde Tekniske Skole 

Janny tager kontakt til Eva, der har efterlyst et sådant kursus 

 

Tema-aften på Helsinge Dyrehospital primo 2008 

Janny Søresen 

Sidste år blev det aftalt, at succesen skulle gentages. Denne gang skulle deltagerne dog forud for 

temaaftenen komme med ønsker om emner, der skulle gennemgås 

 

Stutteribesøg og medlemsmøde 2008 

Helle Therkelsen 

Næstformanden har foreslået at man lægger sig fast på 3. weekend i september. Årsag: Store 

Hestedag afholdes som regel i 1. weekend og i 2. weekend er det årlige Gørlev Skue  

 

Deadline til årskalender for 2008 

Helle Therkelsen har haft kontakt til formandskabet angående ovennævnte. Næstformanden har 

oplyst, at deadline er 1. november 2007 

 

Shetland 

Janny tager kontakt til bestyrelsen og vil på vegne af deltagerne foreslå bestyrelsen at arrangere en 

tur til Shetland 

 

Kontaktperson for Sjælland i det kommende år 

Janny Sørensen 

 

Eventuelt 

 

Alle savner det årlige Bakkehaveshow! 

 

Stort ønske om at der blev arrangeret et tur til svenske stutterier – så har du mod på det, så kontakt 

venligst Janny 

 

Drøftelse af problematikken omkring at nogle stambogsførte shetlands ponyer sælges til alt for lave 

priser 

 

Drøftelse af problematikken omkring piratavl og useriøs avl generelt 

 

HUSK at alle grupper referer til kontaktpersonen for Sjælland – det er også der man konferer 

datoer for arrangementer – ”så vi ikke spænder ben for hinanden” 

 

Referent 

Helle Therkelsen 


