
Dansk P.R.E. Avlsforening bestyrelsesmøde 

Mandag den 11. juni 2018 kl. 21.15 på Messenger 

 

Tilstede:  Heidi, Birgitte, Mette, Belinda, Morten og Tine 

Ikke til stede:  Ninette og Hanne 

Referent: Tine 

Dagsorden: 

1. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 

2. Medlemskategorier 

3. Stambogsydelser 

4. Plakat til DaMocHa 

5. Evt. 

 

Referat: 

Emne Beslutning Ansvar 

1. Indkaldelse til 

ekstraordinær 

generalforsamli

ng 

Udkast til indkaldelse blev fremlagt. Birgitte og Tine 

blev tilføjet som genopstiller. Bestyrelsen møder til 

kort bestyrelsesmøde 1 time før den ekstraordinære 

generalforsamling i Sorø. Den ekstraordinære 

generalforsamling afholdes den 24. juni 2018 kl. 

14.00. Bestyrelsen mødes kl. 13 samme sted. Der er 

2 ledige pladser i bestyrelsen, da Anna har trukket 

sig og Hanne ikke ønsker at genopstille. Alle fra de 

tilstedeværende fra bestyrelsen kommer til den 

ekstraordinære generalforsamling.  

 

Vi arrangerer mulighed for fælles spisning i Sorø efter 

den ekstraordinære generalforsamling. Tine og 

Belinda finder sted til spisning og offentliggøre dette i 

Facebook gruppen Dansk PRE Avlsforening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tine 

Belinda 

2. Medlemskategor

ier 

Udkast til vedtægtsændringer vedr. 

medlemskategorier gennemgået. Den nye 

medlemskategori skal bla. kunne tiltrække ryttere og 

folk der ikke ejer en P.R.E. hest. Medlemmer af den 

nye kategori vil udelukkende kunne deltage i 

rideklasser planlagt af foreningen ved DAMOCHA og 

ikke selve DAMOCHA da ANCCE kræver medlemskab.  

 

3: 

Stambogsydelse

r 

Udkast til vedtægtsændringer vedr. stambogsydelser 

gennemgået. Vi diskuterede hvad vi gør, hvis vi 

heller ikke på den kommende ekstraordinære 

generalforsamling får vedtaget vedtægtsændring 

vedr. stambogen. Vi besluttede at opfordre til at 

vente med en ny ekstraordinær generalforsamling til 

efter sommerferien, da det ikke er en sommerferie 

der skal gøre udfaldet af om medlemmerne ønsker et 

eksternt stambogskontor eller at medlemmerne skal 

benytte ANCCE´s Portal til stambogsydelser. Vi bliver 

 



nød til at indkalde til ekstraordinære 

generalforsamlinger lige indtil vi får stemt en 

vedtægtsændring igennem. Der er ikke mulighed for 

online generalforsamlinger i vores vedtægter. Hvis 

der bliver behov for en yderligere ekstraordinær 

generalforsamling, forslår bestyrelsen at den afholdes 

i weekenden 15-16 september 2018. 

3. Plakat til 

DaMocHa 

Plakaten godkendt  

4. Evt. Mette sender indkaldelse til den næste 

ekstraordinære generalforsamling via mail til 

medlemmerne den 12.6.2018 og Mette publicerer 

forslag til vedtægtsændringer samme dag på 

hjemmesiden 

Mette 

 

 

 

 


