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Dansk P.R.E. Avlsforening bestyrelsesmøde  
3. marts 2018, Krummerup, Sjælland 

Til stede: Anette, Belinda, Britt, Morten, Mette, Zuzette 

Referent: Zuzette 

Ikke til stede: Charlotte, Heidi, Sabrina 

Emne Aktion/ansvarlig 

Generalforsamling 
Skriftlig indkaldelse til generalforsamling. 

 

Zuzette laver den 

Praktisk: 14. april; vi har lokalet fra kl. 12. Generalforsamling starter 

kl. 15. 

Bestyrelsen mødes kl. 13. 

Sted: Vissenbjerg Idrætscenter 

N/A 

Fællesspisning: 

Vissenbjerg Storkro 

2 retters menu til 225 kr. endeligt antal tilbagemeldes senest 4. (6.) 

april. Betaling ved tilmelding 

N/A 

Hvem genopstiller? 

Belinda: ja 

Britt: ja 

Anette: ja 

Mette: ja 

Morten: ja 

Zuzette: ja 

Charlotte: ja 

Heidi: ja 

Sabrina: ja 

N/A 

Har nogen hørt om andre, der gerne vil stille op til bestyrelsen: 

Zuzette: Anne Fjelbro Petersen, som tidligere har været 

dommersekretær for PRE til Roskilde dyrskue, og som har hjulpet os i 

sekretariatet til DAMOCHA. 

N/A 

Vedtægtsændringer: 

Charlotte har et forslag: Tilføjelse til §10 eller en §10B: Skulle et 

bestyrelsesmedlem miste sin PRE, får vedkommende lov til at sidde i 

bestyrelsen perioden ud. 

Alle tilstedeværende siger ”OK” til at forslaget fremsættes til 

generalforsamlingen. 

N/A 

DAMOCHA 
Sted: Hovmarken. Morten, Mette, Anette og Belinda var ude og se 

stedet lige før nærværende møde: Super fint sted, der opfylder alle 

krav. 

Bokse: stævnebokse, der opstilles på springbanen. Boksene er 

overdækket og prisen er inkl. Halm. Man fjerner selv klatter i løbet af 

weekenden. Slutmugning står Hovmarken for. Adskillelse af hingste 

undersøges. 

Boks: 800,-/stk fra fredag-søndag. Inkl. halm. pris er for alle, uanset 

om den skal bruges 1 time eller hele weekenden.  

N/A 

Lyd/musik-anlæg 

Der er lydanlæg i ridehuset, café og lige uden for ridehus. 

Mikrofon i hallen og internetforbindelse til hallen. Det er nødvendigt, at 

speaker/dommer osv. er samlet, da vinduer ikke kan åbnes. 
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Camping: 

Pris 100 kr./pr. person fredag-søndag 

Stande: 

100 kr.. for en stand + sponsorpræmie på minimum 500,- i udsalgspris 

 

Cafeteria 

Er åbent, mens vi er der. 

Morgenmad: Kan købes på stedet 

Frokost: Kan købes på stedet 

Aftensmad fredag: Det står Morten for 

Aftensmad lørdag: Det kan vi få dem til at lave 

 

Vi vil gerne finde ud af, om de kan lave en fælles buffet til morgen og 

frokost, som folk kan købe til ved tilmelding af hest. 

 

 

 

 

 

 

 

Mette 

ANCCE 

1. Vi vil gerne have afklaret med ANCCE, om dommeren må 

deltage i festlighederne samme med os; det gjorde dommeren i 

Norge  

2. Vi mangler pris på dommer; og om det er muligt at få en 

dommer, der kommer til DAMOCHA også kan avlsgodkende 

heste om fredagen? (flere af dommerne fra ANCCE er også 

uddannet dyrlæger) 

3. Charlotte kan du få flyttet Dato for DAMOCHA hos ANCCE? 

 

Charlotte? 

 

Charlotte kan du 

rykke for det? 

 

 

 

Charlotte? 

Dyrlæge tjek 

Dyrlægen skal lave udvidet dyrlægetjek ved indsyning af heste. Maria 

Nørgaard kan ikke. Vi finder en anden dyrlæge. 

 

 

Gode idéer fra Belinda samlet ind ved diverse championater: 

1. Belinda har undersøgt mht. klistermærke banner: 350 kr. 

pr.m2. 

2. Billedearrangement under spisning lørdag aften (inspiration fra 

Belgien), Belinda kender en, der kan male det; vi betaler 

malingen. Belinda booker ham til DAMOCHA. Belinda hører om 

maling og mængder. Billedet bortauktioneres. 

3. Belinda: spansk pynt. Har gode idéer og inspiration fra Belgien. 

Vi må ikke sætte noget fast på barrieren på Hovmarken, og 

Belindas forslag er gode alternativer til den pynt, vi plejer at 

have. Arrangerer i detaljer, når DAMOCHA er en realitet. 

4. Ved opvarmningsbanen står en rækkefølgekoordinator; det 

fungerede super godt; vi detailplanlægger senere. 

 

 

Facebook: 
Hvordan bliver bestyrelsen enige over facebook? 

Ethvert bestyrelsesmedlem har jf. vores vedtægter ret til at indkalde til 

bestyrelsesmøde. 

Skal vi have vedtaget noget, holder vi enten et møde, eller opretter en 

lukket/privat begivenhed på FB, hvor dato for begivenhed er deadline 

for, at det som slås op i begivenheden. Vi skal ikke nødvendigvis 

mødes til denne begivenhed, men gør et forsøg med at prøve at styre 

beslutninger/beslutningsprocesser på denne måde. 

 

Dyrskuerne 
Dommer: 

Vi kunne godt tænke os Martin Block som dommer igen til de store 

dyrskuer;  

Mette skriver til 

ham og hører om 

han vil være 
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 dommer for os til 

alle dyrskuerne. 

Roskilde dyrskue 

Har de første møder været holdt på Sjælland 

Britt prøver at få fri, så hun kan tage posten som racerepræsentant i år 

Britt kontakter 

Roskilde dyrskue for 

at hører Helle 

Lyngfeldt for at få 

info 

Racerepræsentanter på øvrige dyrskuer: 

Herning: Kontakter Mette. 

Horsens: Mette hører Birthe 

Det fynske: Mette  

 

Mette 

Ting til Stand 
Ting til stand: Anette kan godt have det stående, men vil ikke have 

ansvar for at skulle aflevere det og køre rundt med det. 

 

 

Set-up for Avlsgodkendelse og DAMOCHA: 
De seneste år har vist, at der ikke er tilstrækkelig tilslutning til at 

afholde DAMOCHA og avlsgodkendelse hvert år. En enig bestyrelse 

synes, at medlemmerne skal have tilbudt avlsgodkendelse hvert år, 

men vi bliver nødt til at sætte et minimum antal deltagere på, så 

avlsgodkendelsen ikke giver underskud. Vi afprøver derfor følgende 

opsætning: 

 

Vi vil tilbyde DAMOCHA hvert andet år og avlsgodkendelse hvert år. 

 

DAMOCHA afholdes hvert andet år skiftevis øst og vest, og holdes i lige 

år i (2018 og 2020). Der holdes avlsgodkendelse samme sted, samme 

weekend (Avlsgodkendelse fredag, DAMOCHA lørdag-søndag). 

Minimum deltagere for at avlsgodkendelse bliver til noget 8. Minimum 

antal deltager for at DAMOCHA ikke aflystes: 30 heste. 

 

I ulige år tilbydes kun Avlsgodkendelse (2019 og 2021), men til 

gengæld tilbydes det både i øst og vest. For at der afholdes 

avlsgodkendelse, skal der skal være mindst 8 heste, og minimum 3 

heste hvert sted. 

 

Fast weekend for DAMOCHA/avlsgodkendelse vil fremover være 2. 

weekend i august. 

 

Vi evaluerer, om konceptet kører tilfredsstillende senest i 2022. 

 

Opsamling på punkt fra sidst:  
Klargøringskursus med Manolo Charlotte har du en 

status? 
Indkøb af printer – sort laser. Til Zuzette og til brug til DAMOCHA. Zuzette. 

 


