
 

Dagsorden 
Dansk P.R.E. Avlsforening 
 

Dato: 6. maj 2016 
Tid: Kl. 12,00 

Sted: Anette Thestrup 

Møde indkaldt af: Nanna Lyholm Mødetype:  Bestyrelsesmøde 
Ansvarlig for 
udstyr:  Referent:   

Ordstyrer:    
Indkaldt:  Charlotte Eichel Larsen, Mette Andersen, Anette Thestrup, Britt Hansen, Nanna Lyholm, 

Morten Nedergaard, Belinda Bonn Carlsen. Heidi Laursen, Sabrina Concu. 
 
 

Til stede: Charlotte Eichel Larsen, Mette Andersen, Heidi Laursen, Anette Thestrup og Britt Hansen. 
På tlf.: Morten Nedergaard Andersen, Sabrina Concu og Nanna Lyholm 
Fraværende: Belinda Bonn Carlsen 

Punkter på dagsordenen 
 
Godkendelse af referat: Forrige referat blev godkendt. 
 
Status fraformanden:  

- Nyt fra formanden 
Ved besvarelser af e-mails: Skriv ”set” eller ”læst”, hvis I ikke har andre kommentarer til dem. 
Har I problemer med mailprogrammer eller computer, kontakt mig, så vi kan få det løst hurtigst muligt. 
Vi kommunikerer primært via e-mails.  

- Nyt fra kassereren 
Revisoren har modtaget regnskabet, og vi afventer godkendelse.  

- Nyt fra stambogen 
Charlotte sidder nu alene med stambogsarbejdet. Charlotte mener, at hun godt kan magte opgaverne i dette år alene. Så ser vi, hvad der skal ske. Vi afventer, at tingene bliver sendt til Charlotte.  

- Aktiviteter 
- Kåring  

Tilmeldingsfrist: 10. juni 2016  
Der skal udfyldes en Standard Ansøgningsblanket med ydelseskode 206 
 
Kåring afholdes ét sted. Det er besluttet på et tidligere bestyrelsesmøde, og det holdes der fast i. 
Vores argumenter var, at vi gerne ville have noget socialt og have alle samlet på ét sted til dette. 
Samtidig ville vi forsøge at få dyrlægen til at lave et foredrag, så der også var noget god faglig viden at 
få med hjem. 
 
I november lavede vi en spørgeundersøgelse, hvor 22 ud af 30 besvarelser tilkendegiver, at de 
ønsker et socialt arrangement. 45% ønskede, at det blev holdt kun ét sted, 45% ønskede max. 3 
steder. Resten ønskede flere steder/hjemmekåring (bliver aldrig en mulighed, da ANCCE har bedt os 



om at begrænse køretiden væsentligt, når der er så få heste). 
 
Vi planlægger at starte kl. 10. Der er afsat 30 minutter pr. hest. Bagefter holdes der foredrag og fælles spisning (sen froskot). Der vil være bokse til de første 20 heste, der melder til. Boksen er inkl. prisen 
for avlsgodkendelsen. 
 
Avlsgodkendelsen foregår i Nr. Aarup på Fyn.  Der er 20 bokse og ridehus.  
 
Næste år foregår det også kun ét sted (det skal være samme vilkår på begge sider af broen) på Sjælland. Vi undersøger steder til rimelige penge; evt. Team Cabe i Ringsted. 
Flybillet til dyrlægen sørger ANCCE for. Vi skal sørge for resten. 
 
Der skal være tilmeldt min. 10 heste for, at det kan løbe rundt. 
 - EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
Debat omkring stambogen.  
Skal der indkaldes til en ekstra ordinær generalforsamling for at få ændret vedtægterne? En 
afstemning viste, at det var en enig bestyrelse (9 ud af 9), der stemte for, at vi IKKE afholder en ekstra 
ordinær generalforsamling. Maybritt vender måske tilbage til næste år. Og så kan vi til den tid se, om 
der skal uddannes 1 mere, ændres vedtægter m.m. 
 - DAMOCHA 
ANCCE rykkes for den engelske udgave af de nye regler. Der er rigtigt meget, der er lavet om, og vi 
vil gerne være forbedret, lige som vores avlere og heste ejere og skal have mulighed for at kunne 
læse dem i god tid, så de ved, hvad de skal foretage sig af nye ting til mønstring og rideprøven. 
Britt lægger link med eksempler på nye rideprøver og mønstring ud på FB, mens Charlotte gør ditto. 
på hjemmesiden. 
 Vi får ikke selv lov til at vælge dommerne. De bliver trukket ud til os af ANCCE.  
 
Britt og Charlotte spørger på hhv. FB og hjemmesiden, om der er nogen, der har t maleri af en PRE, 
som kan bruges til årets DAMOCHA plakat. Det kan sponsoreres som gave til konkurrencen, hvis man 
ønsker det. Frist: 1. juni 2016.  
 
Tilmeldingsblanket lægges ud nu. Tilmeldingsfrist: 1. august 2016. Propositionerne kan vi ikke lægge 
ud, før de nye regler er lagt ud. Der skal bestilles hotel og flybilletter. Dette kan dog ikke gøres, før vi 
har navnene på dommerne, og heller ikke før efter tilmeldingsfristen (er der heste nok?). 
 
Sponsorpræmier er velkomne! Vi skal huske at købe gaver til dommere og officials i god tid.  
Opgaver til mødet 7. august 2016:  
Bestille fly og hotel 
Bestille rosetter 
Printe navneskilte og lave staldplan 
Booke fotografer – Charlotte spørger et par stykker fra tidligere. 
Britt tager sig af gaver til dommerne – finder tilbud på dansk design og tjekker med Anette. 
 
ALLE BESTYRELSESMEDLEMMER SKAL LÆSE REGLEMENTET! 
 - Dyrskuer 
Der er 4 heste tilmeldt til det Fynske Dyrskue i 4 kategorier. Her skal købes 2 ærespræmier. Der er tilmeldt 6 heste til Roskilde Dyrskue. Her skal også købes 2 ærespræmier. Anne Birgitte Krogh 
er racerepræsentant på RD. 
Landsskuet Horses er der tilmeldt 1 hest. 
 
Anette bestiller gavekort og får dem sendt til hhv. Mette og Charlotte. 
 



Racerepræsentanter: Hvis der er medlemmer i bestyrelsen, der vil påtage sig opgaven, foretrækkes 
dette. Dog er andre foreningsmedlemmer velkomne og skal godkendes af bestyrelsen. De skal dog 
huske at melde tilbage til bestyrelsen i god tid.  
Hesteavlsudvalg (findes på Det Fynske Dyrskue). Emnet tage op senere ved relevans. 
 
Stand til RD – der skal nye personer til at overtage, opbevare og bemande standen. Charlotte har 
været med i 14 år og ønsker nu, at andre påtager sig opgaven. 

 
- Store Hestedag 

Standen skal ligeledes gives videre til andre, som ønsker at opbevare den, sætte den op og bemande 
den. Tovholdere er Britt og Belinda. 

 
- Sager til behandling fra medlemmer 

Ingen. 
 

- Punkter fra generalforsamlingen 
Belinda foreslog et samarbejde med rideklubber om at lave PRE klasser til stævner. 
Belinda foreslog også, at man kunne have en lukket trailer til foreningens stand. 
Udvalg til skuerne.   

- Runde fra bestyrelsen 
Mette: Debat omkring referat og stemmetal. Ønske om, at der fremover bliver ført til referat, hvor 
mange der har stemt ja eller nej, når der ikke er enighed i bestyrelsen. Fremover tæller vi stemmer og 
fører det til referat. 
 
Mobile pay/Swipp: En enig bestyrelse vedtog, at vi køber et taletidskort og finder app. Afprøver det i 
første omgang med en brugt smartphone. Hvis det fungerer, lægges det ud til medlemmerne, at man 
nu kan betale via mobile pay/Swipp, og der indkøbes en ny smartphone til foreningen. 
 
Skal vi oprette en lukket FB gruppe kun for bestyrelsesmedlemmerne, så vi også kan kommunikere 
her i en tråd? Vi var enige om at afprøve det.  
 

- Eventuelt 
Nyhedsnotat i stedet for nyhedsbrev til medlemmer. Her kan vi udsende vigtigt nyt på mail; f.eks. 
sidste tilmeldingsfrist til arrangementer osv. Heidi og Mette går sammen om det. 
Charlotte tjekker, om man kan markere hele kolonnen med mailadresser i medlemslisten og sende 
mails den vej, i stedet for at oprette en mailingliste i et mailprogram. HUSK! Medlemmers 
mailadresser må ikke stå som Cc. De skal stå som Bcc – så kan de ikke ses af andre end den, der har 
sendt mailen. 
 
Takster i bestyrelsen: Fra maj 2016 er følgende takster fastsat: 
Kørsel: 3 kr. pr. km 
Bespisning til møder: 250 kr. 
Bespisning arrangementer (dyrskuer/Store hestedag): 50 kr. pr. person pr. dag 
Telefon: 100 kr. pr måned Gave til afgående bestyrelsesmedlemmer, som har siddet i bestyrelsen i min. 2 år: 300 kr. 
Kontingent bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsen har tidligere fået deres kontingent betalt i modregning 
til deres frivillige arbejde. Men pga. bogføring og det juridiske aspekt skal bestyrelsesmedlemmer selv 
betale deres medlemskab. Derimod er telefonpengene sat op til 100 kr. pr. måned, som bliver udbetalt 
2 gange om året – 1/6 og 1/12. 



Gave til Maybritt 
Charlotte køber ind. 
 

- Næste møder 
- 7. august 2016 kl. 12 hos Mette 
- DAMOCHA møde 26. august 2016 Team Cabe - 18. september 2016 kl. 12 hos Heidi 
- 27. november 2016 kl. 12 hos Anette 
- 19. februar 2017 kl. 12 hos Mette 
- 25. marts 2017 Ordinær Generalforsamling + spisning i Vemmelev, Sjælland. 

 
 
 
 
 
 


