
Bestyrelsesmøde online d. 28/11-2021 

Tilstede: Nanna, Sabrina, Belinda, Birgitte, Helle, Mette, Heidi og Anne Birgitte 

 

1: Økonomi.  

154000 på kontoen. 

 

2: Damocha evaluering.  

Drøftet sidst 

 

3: Dansk rideforbund. (Spørgeundersøgelsen) og det videre arbejde.  

68 personer har svaret.  

92% er medlem og ejer en P.R.E. 

77% interesseret til DRF 

 

Nanna og Sabrina undersøger nærmere og laver udkast til vedtægter. Vi vender tilbage til næste møde.  

 

4: Datoer til næste års arrangementer.  

General forsamling afholdes fremadrettet på Fyn hvert år. 26. marts 2022 klokken 14.00 efterfølgende 

middag. Indkaldelse sendes senest en måned før. Vedtægter (§3 ydelser fra Ancce) skal ændres således 

at man skal være medlem for at modtage ydelser. (krav fra told og skat) Stiftende generalforsamling til 

rideklub.  

Pre dage øst/vest  

Sjælland: Forslag d. 9. april. Vi undersøger om nogen har et sted vi kan låne gratis. Der skal være 

ridehus og ca. 15 bokse.  

Jylland: Forslag 1. maj. Hos Heidi 

Begge steder viser vi fremvisning til Damocha og dyrskue. 

Vi vil gerne give kr. 100,- pr. hest og kr. 1000,-  

Damocha 19.-21. august Vejle rideklub. Minimum 20 heste. Pris: kr. 750,- pr. hest ved 

forhåndstilmelding. Tilmelding efter denne frist 1000,- Forhåndstilmelding og depositum kr. 400,- 

senest 11. marts 2022. Framelding før sidste tilmelding med gyldig dyrlægeattest. Depositum 

tilbagebetales ikke under nogen omstændigheder. Hvis end hest bliver forhindret kan man ”sælge” sin 

plads til en anden. Senest tilmelding d. 15. juli 2022. 

Belinda kontakter maler. Sendes ud sammen med indkaldelse til generalforsamling.  

Avlsgodkendelse (skal ændres på hjemmeside, i regler m.m.) dato afventer Charlotte og Zuzette. 

September. Forhåndstilmelding. Mette snakker med Charlotte. 

Dyrskuer 2022, herunder show, racerepræsentanter og ærespræmier.  

Roskilde 27.-29. maj: Racerepræsentant AB 

Fyn 17.-19- juni: Racerepræsentant: Mette jubilæum hvor der muligvis er mulighed for at kalde heste 

ind fra hele landet. 

Landsskuet Herning 30.- 2. juli:  

Hjørring 17.-18. juni: 

Store Hestedag 3.-4. september:  

Deltager du i dyrskuer udover Roskilde eller Fyn bedes du give bestyrelsen besked. 

Ærespræmier: AB leder efter fordelingsnøglen. Vi overvejer nye ærespræmier. 

 

5: Hjemmeside referater 

Mailadresse skal være synlig og ikke kun link. AB tager kontakt til Anna i forhold til referater.  

Referat sendes til alle medlemmer. Inkl. Julehilsen. 

 

6: Næste møde: 5. februar 2022 hos Mette 



 
 


