
  Den 1. december 2022 

 
Stormøde den 3. november 2023 på Mejeriet, Vilhelmsborg 

 
Deltagere: 
Region 1: Camilla Andresen, Dorte Andersen, Trine Hermansen, Per Springborg, Lo Brejding 
Region 2: Anders Graulund, Birgitte Voigt, Niels Pedersen, Kristian Bech 
Region 3: Inge Madsen 
Region 4: Lars Langendorff, Victoria Mortensen Johnsen, Mette Hansen 
Region 5: Karin Susanne Larsen, Jonas Nørgaard, Rie Høper, Jørn Jensen 
Region 6: René Frederiksen, Karen Marie Kristoffersen, Søren Riis Vester, Ulrik Kristensen, Lene Gadgaard 
Region 7: Heidi Rasmussen, Thomas Bach Jensen, Lene Larsen, Jens Hellmers, Elsebeth Jepsen 
Jan Pedersen, Formand (mødeleder) 
Casper Cassøe, Direktør 
Johnny Hansen, Avlsledelse 
Susanne Hvid, Sekretariat 
Pia Feldtstedt, Sekretariat (referent) 
Sarah Doile, Ung i DV 
 

Referat: 
 
Mødet blev startet med en konkurrence hvor deltagerne skulle gætte ”årets hingst” ud fra billeder af 
malerierne af ”Årets hingst”. Vinder af konkurrencen blev Ulrik med 20 rigtige. 
 
Hoppekåring og Eliteskue i nye klær´ 
Deltagerne blev delt op i grupper af 4-5 personer, der skulle komme med forslag til hvordan vi kan forbedre 
tilslutningen til hoppekåringerne og eliteskuet: 
 
Svar fra de enkelte grupper: 
Gruppe 1: 
Til de lokale hoppekåringer:  
Oprangering for at de der står som publikum, får en forklaring på hvorfor der er nogen der går foran andre.  
Finde på et lokkemiddel der kan få avlere og deres gæster til at blive hele dagen, måske noget til børn. 
Tidsplan: Der skal være plads til en større pause midt på dagen. 
Der er udfordringer med udgifter til boks og kåringsgebyr og manglende frivillige hænder. 
 
Gruppe 2: 
Til de regionale saddelkåringer: 
Oprangering så publikum bliver. Det er undervisning til avlerne.  
Eliteskue:  
Er der føl nok med? Specielt springføl. 
Festen er fin som den er. 
Vi skal give avlerne en følelse af at få en grundig bedømmelse – god kommunikation. 
Flere ærespræmier. 
 
Gruppe 3: 
Oprangering. 
Der var en succes ved Ib Kirk. Der var lavet et børnehjørne med kæpheste. 
Rykke finalerne til sidst på dagen for både spring og dressur. 
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Gruppe 4: 
Lokale hoppekåringer: 
Ikke oprangering igen, men en kommentering i grupper af 5. Lidt á la følskue, hvor dommerne 
kommenterer uden at rangere. 
Eliteskue:  
Ikke et 3 års championat for hopper. Måske lave et hoppechampionat for ældre medaljehopper. 
Hingstepræsentationsklasse for 4, 5, og 6 års hingste. Det giver synergi i forhold til de føl der er på skue. 
 
Gruppe 5: 
Oprangering. Diskutere om den skal komme tilbage. Nogle savner dem/ andre ikke. 
Måske skal hopperne sorteres efter faderhingst som til følskue, så giver det et bedre indblik i avlen og 
forskellen. 
Det, der gør, at folk bliver, er relationer. Hvis man kender nogen, bliver man og snakker. Vi skal være bedre 
til at snakke med folk. Sæt en person af til at være social med de nye.  
Skab oplevelser. Folk skal have en god oplevelse selvom de måske ikke havde den bedste hoppe. 
Det trækker at dommerne bliver lidt længere. 
Spørgsmål: Hvilken type avlere har vi og hvilke ydelser kan vi tilbyde dem? 
 
Der skal måske laves en medlemsundersøgelse ude i regionerne: Hvad er det, vi ikke ser, der efterspørges? 
Måske kunne dommerne blive lidt længere og give sig tid til at give yderligere forklaringer. 
Signe Wiese: Vi bliver ofte og drikker en kop kaffe og lægger op til, at de kommer hen efterfølgende. Det 
sker sjældent, men kommentarerne kommer på Facebook dagen efter. 
Man kan informere bedre om, at der er mulighed for at snakke med dommerne efterfølgende. 
Det var fint med testrytter. 
 
Værdier i Dansk Varmblod 
Jan: Vi har brug for konstruktiv kritik for at udvikle os, men vi kan ikke brug brok i krogene. Det er ikke 
konstruktivt. 
Vi vil gerne diskutere alt, så vi kan gøre det bedre. 
 
1. Drøftelse af forskellige udsagn der er blevet sagt: 
 
Udsagn 1:”Jeg kan ikke se at DV skal involvere sig i at drive Vilhelmsborg” 
Er det et udryk for at vi ikke er tydelige nok i kommunikationen? 
Jan: Vilhelmsborg er en søjle mere at stå på. Det er en indtægtskilde mere til forbundet. Hvis DV ikke havde 
overtaget driften af Vilhelmsborg, ville stedet have været i krise. Der er en enorm markedsføringsværdi i 
Vilhelmsborg. 
Dansk Varmblod og Vilhelmsborg hænger sammen. Når DV afholder noget på Vilhelmsborg, så er det 
”hjemme”. 
En helt ”ren” forening som i gamle dage ville være død nu, men det skal kommunikeres ud. 
Vi har det på dagsordenenerne for at I kan gå ud som ambassadører efterfølgende.  
Der skal være en større gennemsigtighed. Der er ikke mange, der udtrykker mistillid.  
Information er en god ting, men når det kommer ud i Ridehesten, er det historie. 
Økonomien bliver fremlagt til repræsentantskabsmødet, men der er ikke mange, der kommenterer det.  
Man bør bruge de nye medier (SoMe) til at formidle nyhederne. 
Fortæl hvorfor det er så vigtigt, at vi har Vilhelmsborg. Kort og konkret på SoMe. 
Det er et fåtal der skaber uroen. 
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Vi har Ridehesten til at fortælle vores historie. 
Hjemmesiden kunne opdateres og fortælle historierne. 
Folk læser ikke artikler men ser små film på 30 sek. 
Der kan laves små informationsvideoer, f.eks. månedens 3 spørgsmål på små film.  
Regionerne kunne godt bruge hjælp til at formidle på de sociale medier. 
 
Jans konklusion: De, der er her, bakker op om at drive Vilhelmsborg, men der skal være mere information. 
 
Udsagn: ”Hvorfor skal DV involvere sig i World Cup?” 
Jan: Avl og sport går hånd i hånd.  
Vi skal kommunikere på en anden måde. 
Der er synergieffekt i at være med i World Cup.  
Vi kan ikke leve af at sælge heste til vores egne, og World Cup giver os et vindue ud i verden.  
Måske skal der hjælp til at lære at kommunikere ud af til? 
Måske kan vi få hjælp fra nogle der ikke nødvendigvis har kendskab til hest. 
Stolthedsfølelsen skal ud. Vi har for meget fokus på hullerne i osten. 
 
Udsagn: ”Caspers mange kasketter ” 
Der har været stillet spørgsmålstegn ved om Casper har for mange kasketter.  
Jan: 
Der er god synergi i det.  
Der foregår nogle gange handler/forretning med en nærtstående partner, men når det sker er jeg (Jan) altid 
inde over. 
Revisoren har ikke påtegnet noget i årsrevisionen.  
Nogle mener, at Casper profiterer på det. Det håber jeg (Jan) at han gør, men det gør DV også. 
 
Casper: 
Jeg blev ansat i DV i 2010. På det tidspunkt havde jeg Danish Derby.  
Jeg (Casper) har kun en kasket på: DV 
Når vi snakker Vilhelmsborg, så overtog DV driften i 2015. Vi driver det som en del af DV. 
World Cuppen skulle have nyt liv, og dermed væk fra Odense. DRF spurgte Casper og Jens om at overtage. 
Casper kunne ikke selv overtage grundet sit arbejde i DV, og derfor blev det DV der blev medejer af det nye 
World Cup selskab. DV sender en regning hvert år til World Cup selskabet for en administrationsaftale, i 
lighed med det, DV gør til Vilhelmsborg.  
I 2018 blev Jens og Casper kontaktet om de var interesseret i at afvikle VM i Danmark. Alle muligheder blev 
afsøgt og der blev indgivet en ansøgning som Danmark vandt. Ved tildelingen ønskede de store offentlige 
partnere at det blev en privatejet selskab med Jens og Casper i spidsen, der skulle drive VM, hvorfor VM var 
privat ejet af Jens og Casper.  
Som konsekvens heraf gik Casper ned i løn hos Dansk Varmblod, med stadig med ansvaret for de samme 
opgaver som hidtil og herudover har VM betalt et millionbeløb i leje af medarbejdere til DV, som faktisk var 
afgørende for at DV kan fastholde medarbejderne under corona. 
 
Der er nogle få der ”larmer” meget. Det giver for meget snak og utilfredshed, og i hovedbestyrelsen hvor 
Jørn Jensen og region 5 ofte bringer det til torvs giver det gnidninger og manglende samarbejde. I nogle 
regioner er det et stort tema blandt enkelte medlemmer, som samtidig spreder dårlig stemning.  
Når man er dygtig som Casper så er man med mange steder. Det kan være, at det er janteloven der spiller 
ind. 
Jan:  
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Vores folkevalgte revisor har fået et brev fra et medlem, der beder om regnskaberne, da han ikke har tillid 
til at der er vandtætte skodder i vores forbund mellem Event selskabet og forbundet. 
Det udtales fra region 7 og 2 at vores folkevalgte revisor er kimen til uroen. Han har siddet og sagt til et 
møde at medlemmerne skal følge op på de vandtætte skodder og kontorets kontrolfunktioner, dette 
skaber uro. 
Jan:  
I den tid Casper har været her, så er foreningen blevet til et stort selskab med et overskud. 
Vores folkevalgte revisor vil have DV og DV Event adskilt.  
Den statsautoriserede revisor godkender vore procedurer. 
En repræsentant fra region 4 udtaler: Casper laver et privat opslag om en sponsor til VM, og kommer det til 
at koste en sponsor for DV? Det er naturligvis ikke en god situation, Casper anerkender at det kan have en 
negativ konsekvens. 
Jørn Jensen: Vi bør offentliggøre det, den folkevalgte revisor siger. 
Ved mødet var der stor opbakningen til Casper, og de fremmødte var glade for at høre, hvordan tingenre 
egentlig hænger sammen.  
 
Jan konkluderer: Vi skal være bedre til at kommunike så enkelt og klart som muligt, men håber også at de 
fremmødte vil hjælpe med at være ambassadører.   
 
 
2: Oplevelser i auktionsudvalget 
Per:  
Auktionsudvalget har haft en hård sæson, der har været meget tryk på, og der gives udtryk fra udvalgets 
side at tonen af og til bliver direkte ubehagelig fra flere medlemmer i forbindelse med udtagelse og 
afvikling af auktionerne.  
Herudover har auktionsudvalget fået kritik ved seneste hovedbestyrelsesmøde af Region 7, som ikke havde 
fuld tillid til udvalget, grundet b.la. Nana Jønsson sagen.  
 
Per Springborg spurgte: 

1. ”Kan man som udvalgsmedlem ikke have føl med på auktion?” 
Forsamlingen var meget enige om at selvfølgelig kan man det, det må aldrig være en hæmsko for frivilligt 
arbejde at være en dygtig avler/opdrætter selv.  
 

2. ”Der skal være helt ens hjemkøbspriser og udvalget må ikke forsøge at få presset prisen ned på 
auktions føllene på dagen for afvikling.” 

CC: Udvalgets vigtigste opgave er at sikre, at føllene reelt er til salg. Der vil altid være individuelle 
hjemkøbspriser, og udvalget har brug for at have den handlefrihed.  
 
Inge:  
Casper og Louise var til avlermøde i region 3 og få en snak med avlerne. Det var rigtig godt. 
Signe Weise: Måske skal man også forklare forskellen på et følskue-føl og et auktionsføl. 
Casper: Hvis de danskejede hingste er gode nok, så bliver føllene solgt. Det har fået kritik at udvalget tager 
for får springføl med, efter danskejede hingste. Der er en større dialog i gang med hingsteholderne. 
Søren Vester: DV-arrangementet var ikke synligt nok til VM, det bør man gøre mere ved en anden gang. 
 
 
Vi bliver nødt til at få retningslinjer meldt ud for auktionerne.  
Casper:  
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Vi kan som forbund ikke udtale os om en privat sag.  
Der er opbakning fra hovedbestyrelsen til auktionsudvalget.  
Auktionsudvalget tager ud og fortæller på møder i regionerne og fortæller om auktioner. 
Medlemmerne må selvfølgelig sælge føl, hvor de har lyst, men medlemmerne fra auktionsudvalget kan kun 
sælge på DV auktionerne. 
Reg 7: Det var ikke en generel holdning fra reg. 7 med mistilliden til auktionsudvalget. 
 
Jans opsamling:  
Vi håber at I herefter vil kunne gå ud og være ambassadører for DV i regionerne. 
 
Ung i DV 
Inge: 
Vi har slidt os selv op.  
Vi vil ikke længere organisere fletning eller mønstrere til skuerne. 
Vi trænger til hjælp fra regionerne til at få flere i Ung i DV. 
 
Kalender 2023 
Pia og Prip skriver en mail ud til alle regioner med opfølgning på datoer og ønsker. 
 


