Bestyrelsesmøde i Dansk P.R.E. Avlsforening

Lørdag den 22. februar 2014 kl. 11.00 holdtes bestyrelsesmøde i Dansk P.R.E. Avlsforening på Fyn.
Til stede var Charlotte Eichel Larsen, Maybritt Rønn, Irmelin Fasterholdt, Tania Thorsø, Bo Wohlert
Hansen, Lika Ottosen og Hanne Kapitanska. Der var afbud fra Gunvor Ejstrup.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Status fra formand
Status fra kasserer
Sager til behandling fra medlemmer
Aktiviteter
a. Kåring
b. DAMOCHA
c. Dyrskuer
Generalforsamling
a. Forslag til vedtægtsændringer, §§ 7, 10 og 11
§7
Ændring af måned for afholdelse af generalforsamling. Enten inden udgangen af
februar eller inden udgangen af april.
§10
Ændring af antal bestyrelsesmedlemmer: 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 1
sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer. I alt 6 personer.
§11
Det skal være bestyrelsen i fællesskab, som udarbejder ansvarsområder for de
forskellige poster. Ikke kun formanden alene.
At bestyrelsen mødes efter behov, og ikke som nu mindst hver anden mdr. eller
at bestyrelsesmøder ændres til ét møde i kvartalet, altså 4 på et år, og derudover efter
behov.
b. Hvem fortsætter/udtræder? Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer?
c. Kontingent
Runde for bestyrelsesmedlemmer
Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøde
Eventuelt

Ad 1
Referatet godkendtes.
Ad 2
Der er kommet materiale fra Landsskuet i Herning om racerepræsentant. Der forventes ingen udstillere, så der gøres ikke mere, da landsskuet selv udpeger racerepræsentanter til avlsforeninger med få udstillere.
De forskellige dyrskuer og tilmeldingsfrister lægges på hjemmeside

Charlotte

Videncentret for Landbrug har sendt diverse materiale, blandt andet omkring
materialprøve. Der er kun 2 heste herhjemme, der har gået materialprøve. Aktuelt
materiale lægges på hjemmeside

Charlotte

Videncentret for Landbrug tilbyder konsulenthjælp til arrangementer. Der skal søges
inden december måned.

Der er snart deadline på medlemsblad. Hingstekatalog udgår, og hingsteliste m.m.
kommer med i bladet. Der er flere annoncemuligheder i bladet og på hjemmesiden.
Medlemmer med hingste- eller stutteriannonce i medlemsbladet kan bestille ekstra
medlemsblade. Dette skal bestilles samtidig med indrykning.
Det blev drøftet, om bestyrelsen skal gøre noget ved lidt for overdrevne annoncer. Der
var enighed om, at vi intet gør, medmindre der er fejl i oplysningerne.
Det blev drøftet, om bestyrelsen skulle have adgang til GESCAB, men ikke besluttet.
Ad 3
Foreningen har en samlet formue på ca. 160.000.
Kontoen i Danske Bank er lukket og ny oprettet i Nordea.
Der er ikke for mange penge, da regnskabet kun ”løber rundt”, og Irmelin ønskede
omkostningerne fordelt anderledes.
Irmelin foreslår, at benzintilskud nedsættes til kr. 2,70 pr. km. Dette blev drøftet, og
der var enighed om, at benzintilskud nedsættes til kr. 3,00 pr. km.
Bestyrelsesmedlemmer skal fremover have gratis medlemskab.
Stambogsydelser skal gennemgås, om prisen kan sættes op på nogle. Købere af heste
skal ejerskifte disse. Det er ofte et økonomisk spørgsmål, når det ikke sker.
Irmelin fremlagde opslag om, hvad medlemmerne får for deres penge. Dette medtages
i næste medlemsblad.
Irmelin havde lavet en sammenligning af medlemspriser for foreningerne PRE, Frieser
og Shetlænder, som kan bruges, når medlemmer synes kontingentet er for højt.
Ad 4
Intet.
Ad 5
Kåring 2014 afholdes 5-6. juli. Der sættes deadline for ansøgning på hjemmesiden og i
medlemsblad.

Charlotte

DAMOCHA 2014 forsøges afholdt 29-31. august. Der er ikke sendt ansøgning til
ANCCE, da afholdssted ikke er fastsat.
Bo har kontaktet Vemmelev Rideklub, som vender tilbage i løbet af uge 9. Vemmelev
har ikke tidligere afholdt et sådant arrangement og har ikke bokse til rådighed.

Bo

Team Cabe har boksene og vil måske være billigere. Gunvor kontakter Team Cabe.

Gunvor

Det har ikke været muligt at finde ryttere til Roskilde Dyrskue. Der har været opslag
på Facebook, men kun en har henvendt sig.
Charlotte foreslår Tania Mortensen, som kan lave et anderledes indslag med sin PREhoppe - eventuelt sammen med øvrige ryttere. Charlotte kontakter Tania.

Charlotte

Bo kontakter Lise Nymark og Britt Hansen.

Bo

Lika meddeler dyrskuet, at vi har et indslag til hesteshowet.

Lika

Vi har ikke fået Huset på Roskilde, men kan sætte telt op bagved Huset.
Nærmere deltaljer omkring dyrskue tilrettelægges efter generalforsamlingen.
Maybritt har ryttere til indslag på Det fynske Dyrskue.
Bespisning på dyrskuerne i anledning af foreningens 20 års fødselsdag droppes.
Pengene bør i stedet anvendes til medlemmerne i form af tilskud til DAMOCHA og
dyrskuer. Der udarbejdes forslag til generalforsamling om tilskud.

Hanne

Maybritt foreslår, at der afholdes flere endagsarrangementer, f.eks. med Jørgen
Finderup.
Alle medlemmer er velkomne til at afholde arrangementer og søge foreningen om
tilskud. Bestyrelsen kan ikke deltage i alle private arrangementer, selvom det kan give
problemer, når der deltages i nogle arrangementer og ikke i andre.
Medlemmer, der har afholdt et arrangement, bør melde tilbage til bestyrelsen, så det
kan evalueres, og vi kan lære til fremtidige arrangementer.
Ad 6
Generalforsamling afholdes 23. marts kl. 15 i Vissenbjerghallerne og spisning kl.
17.30. Maybritt undersøger omkring bespisning og giver meddelelse til Hanne.

Maybritt

Forslag til ændring af vedtægternes § 7 om afholdelse af generalforsamling inden
udgang af april godkendtes.
Forslag om ændring af vedtægternes § 10 om antal af bestyrelsesmedlemmer blev
godkendt.
Forslag om ændring af vedtægternes § 11 og ansvarsområde blev godkendt, og
forslag om ændring af antal af bestyrelsesmøde blev godkendt.
Charlotte, Maybritt, Irmelin og Bo fortsætter i bestyrelsen. Hanne ønsker at fortsætte
som suppleant. Der er ingen forslag til nye medlemmer, men der skal opfordres til
flere medlemmer fra Jylland i indkaldelse.

Hanne

Regnskab er ikke godkendt af revisor og bliver ikke udsendt med indkaldelse, men
lægges på hjemmesiden inden generalforsamlingen.

Irmelin/Charlotte

Hanne sørger for indkaldelse til generalforsamling og indarbejdelse af forslagene.

Hanne

Anette Thestrup foreslås som dirigent. Bo kontakter Anette.

Bo

Bo fremlægger foreningens forslag på generalforsamlingen.

Bo

Der skal søges efter ny webmaster. Dette medtages i indkaldelse.

Hanne

Ad 7
Maybritt ønskede retningslinier for, hvornår der gives gaver til afgående bestyrelsesmedlemmer. Det blev besluttet, at dette først gives efter 2 år. Der gives ikke gaver til
bestyrelsesmedlemmer i øvrigt.
Irmelin sørger for gaver for kr. 450,00 til Lika og Tania samt Mette, der ikke fik sidste
år.
Bo foreslog, at bannerreklamer laves om til 1 år i stedet for halvt år, og at der gives
rabat ved flerårige aftaler.

Irmelin

Irmelin har ingen gamle medlemsblade. Nye medlemmer får kun tilsendt seneste
medlemsblad.
Irmelin forslog gratis medlemskab til revisor. Dette blev godkendt.
Maybritt oplyste, at ANCCE er glade for Danmark. Alt forløber uden problemer.
Ad 8
Datoer for kommende bestyrelsesmøder aftales efter generalforsamlingen.
Ad 9
Intet.

Køge, den 24. februar 2014
Som referent:

Hanne Kapitanska

