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Dagsorden

1. Valg af dirigent

Maria Gilsgaard Fachman

2. Valg af stemmetællere

Laila Madsen

3. Valg af protokolfører

Anna-Sophie Göllnitz

4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning

2021 var et år i forandringens tegn for DGR.
Året bød på en helt ny bestyrelse, da tidligere formand udtrådte af bestyrelsen
før tid. Betina blev valgt som konstitueret formand og Birthe trådte ind i
bestyrelsen.
Der blev født 2 føl i 2021, ingen af dem overlevede desværre og derfor er der
ingen danskfødte afkom fra 2021. Der er bedækket 5 registeret hopper i 2021
– og et antal (i skrivende stund) uregistreret bedækninger. Så forventningerne
til følsæsonen 2022 kan kun blive bedre.
Der blev desværre ikke afholdt mange dyrskuer i 2021, så her er ikke meget
at berette fra udstillingsfronten. Vi afholdte generalmønstring med hele 24
katalognumre. Der var mange nye udstillere og ponyer vi ikke havde set før,
mange ponyer opnåede flotte kåringsresultater. En hingst blev afvist på dagen
og en måtte afkåres, grundet fejl i godkendelsen. Men alt i alt en succesfuld
kåring med rigtig mange tilskuere og udstillere.
Desuden blev en pony udstillet på Dorthealyst Føl og Plageskue, 2 på Gørlev
Hesteskue og 2 var en tur i Sverige og udstille hos Skånes Russavlsforening
– alle med flotte resultater.
Det har været et år hvor den nye bestyrelse, har skulle lære næste alt fra
starten igen, og det har givet fejl, samarbejdsudfordringer med
moderforeningen og vi har alle lært en masse nyt.
Bestyrelsen har lavet flere forskellige arrangementer online for at holde liv i
foreningen trods landets nedlukning – der har været afholdt en online
udstilling, flere online ridt og coverbilleder konkurrencer – alle har været med
et svingende deltagerantal, men har bestemt været med til at fremme
foreningen gennem 2021.



Vi, i bestyrelsen ser frem på 2022 med friske øjne, vi har fået startet et godt
samarbejde med den svenske moderforening, vi har booket dommer til årets
kåring og der er allerede godt gang i tilmeldinger til årets skuer.

5. Kassereren aflægger beretning og fremlægger revideret regnskab

I år 2021 har vi set en større indkomst grundet kåring, hvor der også var en
café, og der kom også en del flere medlemmere. Der har også været en del
salg af tøj. Som noget nyt har foreningen lavet konkurrencer på Facebook,
hvor man kan deltage i en ride-, køre- eller træktur med sin Russ, på en
valgfri rute.
Regnskabet er godkendt.

6. Behandling af fremkomne forslag

Ingen nye forslag.

7. Valg til bestyrelse og suppleanter

Bestyrelsesmedlemmer:
a. Betina Schmidt Slott er valgt ind på 2 år
b. Birthe Høver Schmidt er valgt ind på 2 år
c. Nanni Køhler er valgt ind på 1 år

Suppleanter:
a. Laila Madsen er valgt ind på 1 år
b. Dennis Høver Schmidt er valgt ind på 1 år

Bestyrelsen ser således ud:
Formand: Betina Schmidt Slott
Næstformand: Anna-Sophie Göllnitz
Sekretær: Birthe Høver Schmidt
Kasser: Maria Gilsgaard Fachman
Bestyrelsesmedlem: Nanni Køhler
Suppleant: Laila Madsen
Suppleant: Dennis Høver Schmidt

8. Valg af revisor + suppleant

Revisor:
Katja Bøgedahl

Suppleant:
Dennis Høver Schmidt

9. Fastsættelse af årskontingent for kommende år

Der er enighed om at fastholde nuværende beløb.



10. Eventuelt

a. Betina Schmidt Slott
Hvis ingen medlemmer kommer fra Jylland, skal vi så afholde kåringen på
Sjælland for at sænke udgiften til den svenske dommer, så han ikke skal køre
hele vejen til Skive? Og skal der så være en form for kompensation for dem
der vil køre til Sjælland fra Jylland?
- Da der på nuværende tidspunkt ikke er nogen medlemmer fra Jylland blev
der opnået enighed om, at flytte kåringen til et sted på Sjælland, da det er en
meget tung udgift for foreningen, at dommeren skal køre til Skive. Der er også
enighed om, at der ikke gives kompensation.

b. Maria Gilsgaard Fachman
Maria fortæller, at hun ved en fejl kom til at ændre i vores p-nummer, så
foreningens CVR blev lukket i et døgns tid. Maria har talt med dem og det
hele er klaret.

c. Maria Gilsgaard Fachman
Maria foreslår at vi laver et gebyr til kåringen for dem som tilmelder, som ikke
er medlem af foreningen.
- Dette blev der opnået enighed om og bestyrelsen vil drøfte videre hvad
gebyret skal være på.

d. Maria Gilsgaard Fachman
Maria har talt med Helle Lyngfeldt fra Roskilde Dyrskue og vi er velkomne til
at bruge dyrskuepladsen til kåringen. Det koster 100 kr pr boks.
- Bestyrelsen vil arbejde videre med at bruge dyrskuepladsen til kåringen
2022. Bestyrelsen vil fremadrettet prøve at holde fast i at bruge
dyrskuepladsen som base for fremtidige kåringer og arrangementer.

Bestyrelsen takker for et godt møde.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Dansk Gotlandsruss Avlsforening


