Bestyrelsesmøde i Dansk P.R.E. Avlsforening
Søndag den 11. maj 2014
Til stede var Charlotte Eichel Larsen, Maybritt Rønn, Irmelin Fasterholdt, Mette Andersen og Nanna
Lyholm. Der var afbud fra Bo Wohlert Hansen og Cathrin Abigael.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat blev godkendt.
2. Status fra formand
Charlotte meddeler om mange føl i år og gør opmærksom på tidsfristen for indskrivning af
føllene.
Avlere oplyser, at de afholdte salgsdage har været en succes.
Heste født 1990-1999 ofte har en gammel mikrochip, som indeholder tal og bogstaver. Der
kan være problemer med at scanne disse mikrochips. Har man problemer, kan det evt. løses
med en scanner til hund/kat. Det er meget vigtigt, at man ikke får isat en ny chip i hesten,
men i stedet tager kontakt til Charlotte.
Charlotte har standen til Roskilde stående hjemme ved sig. Hun har bedt Bo finde nogen, der
kan afhente den samt bemande den under dyrskuet.
3. Status fra kasserer
Det reviderede regnskab blev godkendt.
Vedtægter er rettet og lagt på hjemmesiden.
Der forventes en nedgang i antal medlemmer.
Medlemslisterne er revideret.
Irmelin mangler en tilbagemelding fra Bo om annoncer på hjemmesiden og en liste over
annoncører, så der kan sendes regninger ud. Samt en tilkendegivelse om, at annonceperioden
er et ½ år eller 1 år.
Der mangler at blive sendt regninger ud fra annoncer i april bladet.
4. Sager til behandling fra medlemmer
Ingen sager
5. Aktiviteter
a. Kåring
Der blev besluttet at holde basiskåringen ved Gitte Toft og Annette Siren.
Husk at melde til inden 10. juni 2014.
Prisen for basiskåring fastholdes i år.
b. DAMOCHA
DAMOCHA afholdes den 22-23-24. august 2014 ved Team Cabe i Ringsted.
Tilmeldingsfrist senest den 22. juli 2014.
Der skal som minimum stilles 25 heste for at gennemfører arrangementet.
Der ydes et brotilskud på 360 kr. pr. medlem.

Der bliver arrangeret en ryttermiddag lørdag aften.
Der er kommet nye regler for DAMOCHA, som er lagt på ANCCEs hjemmeside.
Der skal indkøbes et godt trådløst mobilt internet, så resultaterne kan indtastes i
konkurrenceprogrammet.
Mette forslog et nyt afkrydsningssystem på tilmeldingsblanketten.
Propositioner skal være sendt ud senest 5. juli 2014
Charlotte og Nanna sørger for at få lavet plakat til DAMOCHA, samt annoncering.
Der bliver lavet en Facebookgruppe med DAMOCHA 2014
Der betales kørsel, bro og overnatning til bestyrelsen, hvis man hjælper til under
DAMOCHA.
c. Dyrskuer
Der er indtil videre tilmeldt 2 heste til Horsens, 2 heste til Fyn + 1 show og 1 til
hingstefremvisning, og 9 heste til Roskilde.
Ærespræmier: 1 til Horsens, 1 til Fyn og 3 til Roskilde.
6. Generalforsamling
Generalforsamling den 26. april 2015
7. Runde for bestyrelsesmedlemmer
Irmelin informerer, at der er blevet købt for 3.500 kr. i Freka shop, som udløser en kontant
bonus på 500 kr. til foreningen.
Gunvor vil tænke over, om hun vil være webmaster  Charlotte hjælper i gang.
Irmelin overdrager foreningens brobizz til Nanna, som bor tættest på motorvejen.
Der forsættes med at afholde bestyrelsesmøder på Fyn.
Der pointeres, at bestyrelsen har tavshedspligt.
Uddeling af poster tages ved næste møde.
8. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder
27. juli 2014 kl. 11.00
4. oktober 2014 kl. 11.00
24. januar 2015 kl. 11.00
26. april 2015 + generalforsamling
9. Eventuelt.
Intet

Odense den 11. maj 2014
Nanna Lyholm

