
 
 

Referart for hovedbestyrelsesmøde den 9. februar 2023 kl. 15.00 på 

Vilhelmsborg 

 
 

Deltagere: Jan Pedersen (JP), Per Springborg (PS), Kristian Bech (KB), Inge Madsen (IM), Mette 

Hansen (MH), Jørn Jensen (JJ), Jens Hellmers (JH),  

Karina Christiansen (KC), Casper Cassøe (CC) 

Gæst ved punkt. 1, folkevalgt revisor Jørn Abildgaard, Revisor Peter Faurschou (PF) samt Revisor 

Line Kjærgaard 

 
             

1. Gennemgang af årsrapport og protokollat vedr. 2022 med deltagelse af forbundets 

revisorer: 

 

Regnskabet blev gennemgået af Peter Faurschou, først DV EVENT A/S, herefter 

FORENINGEN DANSK VARMBLOD. 

 

Vandtætte skodder: JA har i flere år påpeget, at den risikoafdækning af Foreningen, der var en 

del af baggrunden for etableringen af DV-Event, er truet af bl.a. personsammenfald i de to 

bestyrelser. Den folkevalgte revisor anbefaler, at spørgsmålet undersøges gennem en ekstern, 

juridisk ekspert.  

PF mener, at konstruktionen, som er udarbejdet sammen med Forbundets advokat, Carsten 

Lorentzen, holder vand. Det er imidlertid vigtigt, at der ligger skriftlige aftaler som baggrund for 

transaktioner mellem DV Event A/S og Foreningen Dansk Varmblod. PF er tryg ved den 

nuværende aftale; omkostningerne er placeret de rigtige steder, og der foreligger klare aftaler.  

HB tager ovenstående argumenter til efterretning, og der foretages ikke yderligere omkring 

emnet. 

 

2. Underskrift af referat af møde den 5. september.  

Bliver skubbet til næste møde,  

 

3. Fastlæggelse og godkendelse af budget for 2023 

Budgetter blev gennemgået af CC og godkendt af en samlet hovedbestyrelse. Budget 2023 viser 

overskud i både Foreningen og i Event selskabet.  

 

4. På baggrund af det økonomiske resultat i regionerne drøftes, om bogføringen bør tilbage 

til regionerne. Kan det styrke overskueligheden af den daglige økonomi og give bedre 

overblik over det økonomiske resultat? 

 

Regionerne skal tættere på økonomien, mener en samlet bestyrelse, og det blev besluttet, at 

regionerne i fremtiden selv bogfører. 



 
 

 

Kontoret er også fremover behjælpeligt med at støtte regionerne i bogføringsarbejdet.  

 

Den praktiske overgang fra kontoret til regionerne kommunikeres via kontoret.  

 

5. Bør DV Event A/S have et såkaldt professionelt bestyrelsesmedlem? 

Spørgsmålet er stillet af Jørn Abildgaard.  

 

Hovedbestyrelsen mener ikke, der er behov for en sådan vedtægtsændring, men vil også 

fremadrettet søge hjælpe ved eksperter, såfremt det skulle være nødvendigt.  

 

 

6. Bør alle hovedbestyrelsesmedlemmer vælges på Repræsentantskabsmødet uden 

hensyntagen til tilhørsforhold til regionerne? 

 

HB drøftede spørgsmålet, men bakker fuldt ud om den nuværende struktur, idet 

regionsstrukturen netop sikrer nærheden til medlemmerne.  

 

7. Bemanding af UVM-udvalg (dressur). 

KB arbejder videre med sammensætningen af et UVM-udvalg i dressur. HB giver fuld 

opbakning til, at KB sammensætter en styregruppe bestående af Lisette Berner, Ane-Marie 

Jensen og KB,  

 

   

8. Drøftelse af oplæg fra initiativgruppe med henblik på at styrke springhesteavlen i Dansk 

Varmblod (tidligere udsendt). 

HB er meget positive omkring øget fokus og mere initiativ omkring springavlen i Dansk 

Varmblod. HB er dog bekymrede for, at ovennævnte oplæg ville føre til et forbund i forbundet. 

HB tilslutter sig, at springhesteavlen skal have øget fokus. 

 

Det blev besluttet, at nedsætte et nyt springheste-udvalg, som gerne suppleres med folk fra 

region 4 initiativgruppen. 

HB kommer med forslag til medlemmer af udvalget, som konstitueres i forbindelse med 

repræsentantskabsmødet.  

  

9. Ekstern kommunikation 

Det blev efter mange drøftelser besluttet af DV vil oprette en stilling som Presse- og 

Kommunikationschef. Dansk Varmblod ønsker at styrke kommunikationen og komme meget 

tættere på medlemmerne.  

 

 



 
Skal det hele gå op i en højere enhed, vil det kræve af RIDEHESTEN også ser det som en 

styrkelse af medlemsblevet, hvis DV selv kunne levere en større del af indholdet.  

 

For at budgettet kan nå sammen er det også afgørende, at medlemsbladet vil være med til at 

finansiere denne medarbejder.  

 

Efter mødet har JP og CC meddelt HB, at der var 100% opbakning fra Wiegaarden, og der er nu 

ansat den mest oplagte person til at bestride jobbet.  

 

 

10. Springning ved Hingstekåringen i Herning 

CC redegjorde for tanker omkring implementering af en eventuel World Cup afdeling i 

springning i forbindelse med Hingstekåringen.  

HB var meget begejstrede, og der gives opbakning til at arbejde videre med projektet.  

 

11. Afvikling af Egnethedstest. Der har nogle steder været observeret kaos på 

opvarmningsbanen. 

Dette er helt uacceptabelt, hvorfor HB fremover vil lade kontoret booke en DRF-uddannet 

Teknisk Delegeret til at være tilstede under alle E-tester. 

 

12. Meddelelser 

KC, de nye lineære index-tal, blev vist til HB 

 

13. Eventuelt  
CC, der er kommet en dispensationsforespørgsel fra Silje Bakken, der søger om dispensation til 
at ride 4 heste i Unghestechampionatet.  
HB gav dispensation.  

 
Auktion Jylland 
Der var en intern redegørelse for økonomien samt håndteringen af samme i forbindelse med 
årets auktion. Hovedkontoret vil i fremtiden være mere involveret i auktionen. 

 
CC, som konsekvens af årets auktion Jylland, men også det samfund vi lever i d.d. foreslås det, 
at alle regioner bliver kontantfrie. HB bakker op herom 

 
PS, ønsker at vi 2 gange årligt afholder de såkaldte kl. 12 til 12 møder. Det var der stor 
opbakning til. 

 
CC, I forbindelse med Hingstekåringen indkalder CC til opstarts-infomøde, og et afslutnings-
opfølgningsmøde,  
Der indkaldes til mødet gennem arbejdsplan, onsdag og søndag,  

 
Ref. CC 


