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Referat af hasteindkaldt 

 

Bestyrelsesmøde i D6. 
 

 
 

   

Mødetid Tirsdag d.16.06.15.  kl.19.30 . 

 

Sted:  MBR. 

 

Deltagere: Ole + Mette MBR, Ethel NEXØ, Kina + Thomas VNKR, Tanja Lind 

NLR, Ann Charlott + Helle NBKR, Anette og Flemming Kofoed 

Dyrlægegården.  

    

 

Afbud: ØMKR. 

 

 

 

a) Dette møde indkaldt på baggrund af konstatering af kværke. 
Vi har inviteret Flemming Kofoed fra Dyrlægegården mhp. at få en veterinær faglig vurdering /  

anbefaling af D6-Bestyrelsens videre beslutning. 

 

Facts: 
Der har hen over vinteren været flere snottede heste (virus), disse er blevet behandlet med antibioti- 

ka. 

Flere heste på Frostegård samt på en privat mark på Brommevej er nu testet positive for kværke,  

hvorfor disse skal holdes hjemme indtil smitteperioden (2-3 uger efter sidste hest i stalden er rask)  

er overstået. Stalden holdes dog lukket 1-1½ måned frem. 

Endvidere er der indleveret en prøve fra en hest på Frennegård, hvilken der ventes svar på fredag  

d.19/6. 

 

Virus – smitter gennem luften. 

 

Bakterier (herunder kværke) – smitter kun gennem næseflåd – ikke gennem luften. Dvs. ved direkte  

kontakt hest-til-hest eller hvis en person bærer næseflåd videre fra en smittet hest. 

 

Symptomer – feber, næseflåd, hoste, hævelser i svælg + under tungen, bylder i halsen. 

 

Beslutning: 
Vi i D6-Bestyrelsen har i samråd med Flemming Kofoed besluttet at aflyse stævner de to førstkom- 

mende week-ender. Dvs. Militarystævnet i VNKR d.20.-21.juni samt stævnet i NBKR (NEXØ)  

d.27.-28.juni. 

Vi håber at kunne gennemføre ”Hestens Dag” og Ridelejr d.4.-5.juli, men må afvente udviklingen  

de kommende uger. 

Ole sørger for et opslag med orientering på D6-Hjemmesiden samt på Facebook. Ole (og AC)  

besvarer evt. kommentarer/spørgsmål. Der tages også kontakt til Bornholms Køreselskab samt til  
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Travbanen. 

Endvidere henstilles til rytterne om at udvise hensyn, hvis man er vidende om konstateret kværke i  

sin stald. 

Det er ikke pinligt at have en kværkesyg hest – det er kun pinligt ikke at sige det! 

 

 

 

Endvidere orienterede Ole om flg.: 

b) Aftalen med Sydbank er endelig faldet på plads. 

c) Der skal findes nye D-springdommere inden efteråret. Gerne nogle unge med egen erfaring. 

Kravet er min. 21 år. Vi går alle i tænkeboks. 

d) Besøg af Anja Heinsen og repr. fra DRF – vi tager fat i dem efter sommerferien. 

e) Førstkommende undervisning v/ Jørn Sørensen er aflyst.  

 

 

 

 

 

 

Referat v/  Anette Sorth-Olsen. 

 


