
Dansk P.R.E. Avlsforening bestyrelsesmøde 

Søndag den 3. juni 2018 kl. 13.00 i Vissenbjerg 

 
Tilstede:  Heidi, Birgitte, Mette, Belinda, Tine 

Ikke til stede:  Ninette, Morten, Hanne 

Referent: Tine 

 
Dagsorden:  

1. Opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde/ Referat 

2. Stambogen 

3. Dyrskuer 

4. DaMoCha 

5. Avlsgodkendelse 

6. Nyt fra medlemmer 

7. Events på facebook/hjemmesiden /Mette 

8. Ekstraordinære generalforsamling 3.6.2018 – hvem gør hvad? /Mette 

9. Ridechampionat /Tine 

10.  Hvordan tiltrækker vi ryttere/Mette 

11.  Ridehjelm til shows /Mette 

12.  Eventuelt 

 

Referat: 

Vi plukkede i dagsordenen og behandlede de punkter, vi anså som vigtigst, først. Vi nåede 

desværre kun at behandle 3 punkter, inden det blev tid til den ekstraordinære 

generalforsamling. Øvrige punkter vil blive behandlet på næste bestyrelsesmøde. 

Emne Beslutning Ansvar 
8. Ekstra 

Ordinærgeneralforsamling 

3.6.2018 – hvem gør hvad? 
 

Bestyrelsen vil spørge medlemmerne, 

hvem de ønsker som dirigent. 
Tine har undersøgt regler for fuldmagter. 

Disse kommunikeres til dirigenten under 

den ekstraordinære generalforsamling.  
Debat af hvad vi gør, hvis der hverken 

opnås ¾ del flertal for en 

vedtægtsændring for eksternt 

stambogskontor eller for vedtægtsændring 

vedr. stambogsydelser via online portal 

hos ANCCE. Bestyrelsen er enige om, at vi 

vil følge flertallet af medlemmernes 

stemmer, frem til, at vi indkalder og 

afholder til en ekstra ekstraordinær e 

generalforsamling, hvor der så 

forhåbentlig vil komme en afklaring om en 

vedtægtsændring. 
Der er ikke flertal i bestyrelsen for en 

intern stambogsdelegeret fra bestyrelsen. 
Vi gennemgik onlineversionen LGANCCE. 
 

 



Anna er trådt ud af bestyrelsen og da vi 

har behov for så mange hænder og fødder 

som muligt, er bestyrelsen enige om, at 

hvis det alligevel bliver nødvendigt at 

indkalde til en ekstra ekstraordinær 

generalforsamling, så sætter vi valg til 

bestyrelsen på dagsordenen.  
11. Ridehjem I foreningens regi skal unge under 18 år 

bære ridehjelm. Hvis over 18 år, er det 

arrangørernes retningslinjer der skal 

følges. 

 

6. Nyt fra medlemmer Anonym mail: 
Bestyrelsen har modtaget en anonym mail 

fra et medlem, som påpeger bekymringer 

om foreningen fremtid, samt har 

spørgsmål til bestyrelsen omkring 

stambogsarbejdet. Bestyrelsen har valgt 

at svare medlemmet, at vi af principielle 

grunde ikke ønsker at behandle anonyme 

henvendelser, medmindre en anonym 

henvendelse handler om lovbrud. Vi har 

opfordret den anonyme til at stå frem, at 

så vi kan behandle henvendelsen. 

Bestyrelsen har valgt ikke at offentliggøre 

indholdet af mailen, da mailen hænger 

andre medlemmer ud. 
  
Medlemsundersøgelse: 
Da det ikke er tilladt at kontakte tidligere 

eller nuværende medlemmer, uden at 

medlemmerne har givet samtykke, jf. de 

nye GDPR regler, for at høre deres 

holdninger, meninger og idéer til 

foreningen, poster vi i Facebook gruppen 

for medlemmer en tråd med, at 

medlemmerne kan tage kontakt til 

bestyrelsen, hvis de gerne vil kontaktes i 

forbindelse med ovenstående. De 

medlemmer/tidligere 

medlemmer/kommende medlemmer, der 

giver samtykke, vil herefter blive 

kontaktet af et bestyrelsesmedlem. 

Tidligere aftalt at Ninette udarbejder 

spørgeskema. 
 
Sletning af navn: 
Et medlem har kontaktet bestyrelsen, da 

medlemmet gerne vil have eget navn 

slettet i formandens beretning. Dette vil 

blive imødekommet. 

Tine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mette/Ninette 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mette 

 

 

 


