
 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DH UNGDOM  

 

Tid: mandag d. 14. december 2020 kl. 20.30 

Sted:  Afvikles via Teams grundet Covid-19 

Deltagere: Uwe Bredahl – Henrik Brendholdt – Birgitte G. Johansen – Bente Østergaard - Christina Olsson  

Afbud: Klaus Storm - Linda Petersen 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 17. august 2020 

Referat er godkendt 

 

2. Opsamling på 2020 

Undervisningsmateriale – er 1. prioritet i første kvartal af 2021, Nanni har bolden og indkalder til 

arbejdsdag med Birgitte og Christina. 

 

3. Fokuspunkter i 2021 

Code of conduct – Klubmodul - workshops 

 

4. Nyt fra udvalgene: 

Sportsligt udvalg 

Ønske om onlinekursus om udskrivning af propositioner 

Der arrangeres et online inspirationskursus for de ansvarlige for løbsudskrivning. 

 

Administrativt udvalg 

Indstillinger til ponykalender 2021 se bilag 

- Ændring af procentsats for SPT fra 4,5% til 10% – enstemmigt godkendt 

- Der er lavet et statistisk forarbejde, hvor tider sat i 2019/2020 på SPT kontra andre baner er 

holdt op imod hinanden, samtidig er der taget i betragtning at en pony på landsplan i gns. 

løber 1% hurtigere på udebane.  

- Sejrstillæg går begge veje på en løbsdag – enstemmigt godkendt 

- Minimumskrav: hjelm godkendt efter EN1384 eller VG1, godkendt vest level 2 eller 

godkendt til galop – enstemmigt godkendt 

 



 

 

Workshop for dommer guidelines i januar 2021 se bilag 

Det ligges ind 2. kvartal 2021. 

 

5. Godkendelse af ponykalender 2021 

Forhåndsgodkendt – sendes til gennemlæsning i bestyrelsen inden udgivelse. 

 

6. Valg af værtsklub til DM-arrangementer 2021? 

DM for kuske – Lunden d. 29. maj 

DM for ponyer – Fyn d. 7.-8. august 

 

7. Covid-19 i 2021, skal der planlægges løbsserier? 

Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde. 

 

8. Code of conduct 

Sekretariatet udarbejder et code of conduct til alle der er en del i ponysporten. 

Der accepteres ikke mobning/dårlig opførsel i sporten, ej heller over de sociale medier. Der vil være 

konsekvenser fremadrettet. 

 

9. Status klubmodul 

Mads sidder klar til at hjælpe klubberne i gang. 

Alle klubber skal sørge for at deres medlemmer har oprettet sig til sæson 2021, mail er udsendt til 

repræsentanter og baner d.d. 

 

 

10. Evt. 

Sekretariatet vil i 2021 have Nanni (21 timer) og Iben (7 timer) ansat. Iben vil starte 1. april. 

Dato for næste møde: 1. februar kl. 20.30 – via teams 

Dato for generalforsamling: 21. marts 2021 – tidspunkt meldes ud sammen med indkaldelsen. Det 

vil blive afholdt via teams – grundet covid-19. 

 


