
Dansk P.R.E. Avlsforening bestyrelsesmøde 

Søndag den 6. maj 2018 kl. 12.00 i Glamsbjerg 

 

Tilstede: Birgitte, Heidi, Belinda, Mette, Hanne og Tine. Ninette pr telefon og Anna dele af 

mødet pr. telefon.  

Ikke til stede: Morten  

Referent: Tine 

 

Dagsorden: 

1. Tilbagebetaling af kontingent 

2. Opdatering af folder om foreningen 

3. Hjælp til ejerskifte af heste 

4. Fondsansvarlig i bestyrelsen 

5. Rytterudvalg 

6. GDPR kurser 

7. Bladet Paso Espanol 

8. Hingstelisten på hjemmesiden 

9. Uddelegering af praktiske opgaver 

10.  Præsentation af medlemmers heste på hjemmesiden 

11.  Medlems takster a la ANCCE 

12.  Medlemslister 

13.  Afholdelse af møder 

14.  Hjemmesiden/facebook/instragram 

15.  Stambogen 

16.  Andre events 

17.  Avlsgodkendelse 2018 

18.  Damocha 2018 

19.  Dyrskuer 2018 

20.  Økonomi 2018 

21.  Vedtægtsændringer 

22.  Ekstraordinær generalforsamling 

23.  Mødekultur 

24.  Evt 

Referat: 

Emne Beslutning Ansvar 

1. Tilbagebetaling af 

kontingent 

Bestyrelsen har modtaget en medlemshenvendelse 

vedr. tilbagebetaling af kontingent. Medlemmet 

tilbagebetales det for meget indbetalte kontingent jf. 

vedtægterne § 9  

Mette 

2. Opdatering af folder 

om foreningen 

(Velkomstfolder) 

Velkomstfolderen som PDF, skal vi have fra x 

formanden. Folderen vil blive genoptrykt. Pt. er det 

et meget begrænset oplag tilbage, af folderen. Det 

kræver en grafiker for at kunne udarbejde en helt ny 

folder  

Mette 



3. Hjælp til ejerskifte af 

heste 

Det er bestyrelsens hensigt, at vi flere gange om 

året, vil tilbyde seminarium med varierende emner. 

Ejerskifte kunne være et emne. Det er vores indtryk 

at de heste der sælges gennem dansk avler, tilbydes 

de nye PRE ejer hjælp til ejerskifte af avleren. For de 

nye PRE ejere der køber hest privat, ved den nye ejer 

ofte ikke, at der skal ejerskiftes hos andre end Seges.  

 

Bestyrelsesmedlemmer vil følge med på sociale 

medier og i vores miljøer mv, for at identificere nye 

PRE ejere. Dette for at oplyse hvad foreningen kan 

tilbyde.  

 

Vi vil gerne opfordre alle medlemmer til også at 

”markedsføre” foreningen for de nye PRE ejere i 

støder på. Både på de sociale medier med også ude i 

nærmiljøet. Dette for at sikre en stærk forening og 

fællesskab blandt PRE ejere. 

Alle 

4. Fondsansvarlig i 

bestyrelsen 

Vi vil prøve at søge diverse legater for at holde et 

kæmpe Damocha i 2019. Legat grupper er nedsat 

med Birgitte, Hanne og Tine som medlemmer. 

Birgitte har allerede researchet og det ser ud som om 

der er gode muligheder for at søge legater 

Birgitte 

(Hanne, 

Tine) 

5. Rytterudvalg På generalforsamlingen blev der efterspurgt et 

rytterudvalg. Dette vil bestyrelsen meget gerne 

bakke op om. Anna er tovholder i forhold til 

rytterudvalget. Vi opfordre alle medlemmer, der har 

ideer til rytter arrangementer til at kontakte 

bestyrelsen, så vi sammen kan skabe nogle gode 

rytterarrangementer, til fælles gavn og glæde 

Anna 

6. GDPR kurser De offentlige udbudte gratis GDPR kurser er udsolgte. 

Det er stadig muligt at arrangere individuelle kurser 

som også er gratis. Tine kontakter andre heste 

foreninger for at høre om de vil være med på fælles 

kurser. Vi skal have en procedure i forhold til retten 

til at blive glemt. Det er kun formanden og 

kassereren der ligger inde med medlemslisten, og der 

har været tradition for løbende at slette medlemmer 

der har meldt sig ud.  

Tine 

7. Bladet Paso Espanol Bladet udskiftes med et nyhedsbrev ved lejlighed. 

Hjemmesiden ønsker vi at bruge mere aktivt. Ved 

første nyhedsbrev skal det være muligt at framelde 

sig. Vi vil gerne opfordre til at medlemmer kommer 

med forslag til artikler og gerne selv bidrager.  

Medlemmer skal kunne komme med forslag/ ris& ros/ 

gode ideer til aktiviteter ved at sende mail til 

bestyrelsen via link på hjemmesiden. Disse forslag 

mv vil blive taget op ved de planlagte 

bestyrelsesmøder. 

  

Vi vil undersøge om PRE foreningen kan få sider i 

”Hest og rytter” avisen, så vi kan markedsføre racen 

og arrangementer i foreningens regi. 

Mette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna 



8. Hingstelisten på 

hjemmesiden 

Det er stadig et krav at hingste på foreningens 

hingstelisten skal være danskejet og ejeren skal være 

medlem af foreningen 

 

9. Uddelegering af 

praktiske opgaver 

Kontakt til ANNCE – Vi har aftalt at alt kontakt til 

ANNCE i bestyrelses regi, varetages af formanden. 

Dette forgår skriftligt og godkendt af den øvrige 

bestyrelse via FB gruppe inden det afsendes. Svar fra 

ANNCE publiceres samme sted. Dette for at sikre at 

alle i bestyrelsen har samme informationsniveau. 

 

Ansvarlig for Hjemmesiden – Mette 

 

Ansvarlig for nye medlemmer (velkomstfolder mv) -

Heidi 

 

Hovedansvarlig for alle dyrskuer - Mette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Præsentation af 

medlemmers heste på 

hjemmesiden 

Det kræver en større indsats at lave et galleri på 

hjemmesiden over medlemmernes heste. Derfor vil vi 

i første omgang gør vi et forsøg på at lave en ”Vis 

mig din hest” tråd på facebook. Dette fordi der 

sikkert er nye medlemmer der gerne vil se hvilke 

heste, enes egen hest er i familie med. Hvilke andre 

heste der er i DK mv. Mette laver en tråd på facebook 

som vi håber at I vil bakke op omkring. 

Mette 

11. Medlems takster a la 

ANCCE 

Punktet behandles efter den ekstra ordinære 

generalforsamling. 

Alle 

12. Medlemslister Med næste nyhedsbrev, som udsendes efter den 

ekstraordinære generalforsamling, udsendes også et 

spørgeskema om medlemmers meninger/ris & 

ros/ideer osv. 

Bestyrelsen er meget opmærksom på at foreningen 

skal være til gavn og glæde for medlemmerne og vi 

håber derfor på jeres input, så vi kan få en rigtig god 

foreningen. 

Mette 

(nyheds

brev) 

 

Ninette 

(spørges

kema) 

13. Afholdelse af møder 

 

Tidsmæssigt skal det være fair for alle og udgifterne 

afholdes skal holdes på at minimum. Se mere under 

punktet økonomi.  

 

14. 

Hjemmesiden/facebook/ 

instragram 

Mette er redaktør for de sociale medier frem til den 

ekstraordinære generalforsamling. 

Mette 

15. Stambogen Vi lægger ud til medlemmerne at de på 

generalforsamlingen skal stemme om de ønsker: 

1. Eksternt stambogskontor eller 

2. LG online med mulighed for assistance fra 

bestyrelsesmedlemmer 

 

Den 3. model kunne have været et stambogskontor 

under bestyrelsen. Denne model vil bestyrelsen ikke 

forslå. Dette fordi det er forholdsvis 

omkostningstungt at sende folk på kursus i Spanien. 

Forklaringen er at hvis foreningen vælger at betale 

for uddannelse af nye stambogs delegerede, vil de 

der er blevet udpeget som stambogs delegerede, og 

som foreningen har betalt kursus og udgifter for, 

Alle 



kunne fratræde med øjebliklig virkning hvorefter 

foreningen igen står uden stambogs delegerede. Det 

er en forudsætning med kursus i Spanien for at 

kunne varetage rollen.  

16. Andre Events Udskudt til næste bestyrelsesmøde på grund af Annas 

fravær 

 

17. Avlsgodkendelse 

2018 

Avlsgodkendelse er af den tidligere bestyrelse 

planlagt til 10. August 2018. Dette er dagen før 

Damocha. Hensigten har været at holde priserne 

nede. Det holder vi fast i, og vi evaluerer 

efterfølgende hvordan vi fremadrettet skal afholde 

avlsgodkendelse.  

 

Afstemning om hvorvidt vi skal fastholde den 

oprindelige plan fra den tidligere bestyrelse. 

 

6 for den oprindelige plan. 1 imod. 

Alle 

18. Damocha 2018 Damocha er af den tidligere bestyrelse planlagt til 

den 11. og 12. August 2018, dagen efter 

avlsgodkendelsen. Dette for at holde udgifterne nede  

Mette laver en begivenhed på facebook hvor vi 

samler info. Vi afprøver et system med 

forhåndstilmelding, hvor det bliver billigere hvis man 

melder sig tidligt, der vil skulle aflægges depositum. 

Penge tilbagebetales kun hvis arrangementet bliver 

aflyst. Årsagen er at det vil gøre planlægningen 

nemmere hvis vi relativt tidligt ved, hvor mange 

heste der deltager. 

 

Normalt afholdes Damocha kun hvert anden år, men i 

2019 har foreningen 25 års jubilæum. Der vil derfor 

også blive afholdt Damocha i 2019, denne gang i 

Jylland. 

Alle 

19. Dyrskuer 2018 Foreløbig ser antallet af tilmeldte heste således ud 

4 tilmeldte heste på Roskilde 

2 tilmeldte heste på Fyn. 

Ingen tilmeldte i Herning pt. 

15 maj 2018 er der sidste tilmelding i Horsens 

 

20. Økonomi 2018 Der vil som de øvrige år, være betalt medlemskab til 

bestyrelsesmedlemmer. Fremover dækkes kun 

direkte omkostninger, udover det betalte 

medlemskab. Dvs. der udbetales ikke længere 

telefonpenge til alle bestyrelsesmedlemmer. 

 

Der vil stadig være krav om samkørsel til 

bestyrelsesmøder. Kørselspenge til opsamlingssteder 

nedsættes fra nuværende 3,00 kr. til 1,50 kr. pr 

kørte kilometer. Vi regner med at spare foreningen 

for 13.000 kr. pr år på denne måde. Dette under 

forudsætninger for behov for samme antal møder. 

Dette for at sikre at en højere andel af foreningen 

penge skal gå til arrangementer for medlemmerne 

 



Det samlede forplejningsbudget til fysiske 

bestyrelsesmøder er 300 kr. pr møde samlet set for 

alle deltagere. 

 

Dyrskuer: 

Ærespræmier til hest(e) der stilles af medlemmer. 

Gavekort til Freka på 500 kr. Ikke medlemmer får et 

gavekort til 1 års gratis medlemskab af foreningen.  

1 : 1-3 heste 2: 4-6 heste 3:7-9 heste. 2 showbokse 

pr skue betales af foreningen hvis dette ønskes. 

Dette besluttes af bestyrelsen og tildeles 

medlemmer. 

Racerepræsentanter på dyrskuer: 1 år medlemskab 

til brug året efter. 

 

Damocha / Avlsgodkendelser osv: 

Har bestyrelsesmedlemmer/hjælpere ikke selv hest 

med betaler foreningen billigste overnatning plus 

transport og forplejning. 

Har bestyrelsesmedlem hest med, betales kun 

forplejning i alle dagene. 

21.Vedtægtsændringer Se bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer som 

behandles under den ekstraordinære 

generalforsamling. 

Alle 

22. Ekstraordinær 

generalforsamling 

Ekstra ordinær generalforsamling afholdes 3. juni kl. 

15 i Vissenbjerg. Indkaldelsen sendes ud på mail 

allerede i denne uge sammen med girokort. 

Mette laver kort hilsen fra den nye bestyrelse til 

medlemmerne. 

Mette 

23. Mødekultur Facebook gruppen er til punkter der ikke kan vente, 

samt generering af dagsorden til bestyrelsesmøder. 

Herudover også til kommunikation med ANCCE. 

 

Næste møde er søndag d. 3. juni kl. 13 inden 

ekstraordinær generalforsamling 

Møderække 

Onlinemøde den 9. juli 2018 kl. 19 

Fysiskmøde den 10. august 2018 kl. 12 i Slagelse 

Onlinemøde 23. september 2018 kl. 19 

Fysiskmøde 11. november 2018 kl. 12 på Fyn 

Onlinemøde 3. februar 2019 kl. 12 

Ordinær generalforsamling 6. april 2019 

Onlinemøder kan ved behov blive til fysiske møder, 

som så i stedet starter kl 12 på samme dag, som 

onlinemødet var planlagt til. 

 

24.Evt. Ingen emner 

Tak for et supergodt og konstruktivt møde 

 

 

 

 

 

 


