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Forslag til vedtægtsændringer 
 

Forslag fremsendt d. 4.4.2018 til brug for generalforsamlingen d. 14.4.2018.  
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§3 Ydelser fra Ancce ønskes ændret på baggrund af følgende  
Jeg møder flere mennesker der ejer P.R.E. heste, men som ikke er medlem af foreningen og ikke har 

hverken ejerskiftet eller registreret deres heste hos foreningen.  

 

Når man køber en P.R.E. hest, er der flere der går på hjemmesiden og tjekker hvad det koster, at få lavet de 

forskellige ydelser igennem foreningen. I dag møder de et gebyr på en A-medlemskab som primært 

henvender sig til avlere, og det tror jeg afholder mange fra overhovedet at kontakte foreningen.  

Såfremt vi lavede gebyret om, fik vi en større mulighed for at nye ejere ikke blev skræmt væk af gebyrets 

størrelse. Hvis vi kan undgå at nye ejere vælger foreningen fra, har vi også mulighed for at få disse 

potentielle nye medlemmer i tale. Vi kan dermed håbe at flere kan benytte foreningen og melde sig ind 

som medlemmer.  

Jeg ønsker at gebyret skal udgøre max 300 kr. da det derfor vil være attraktivt at melde sig ind som B-

medlem (se ovenstående forslag til vedtægtsændring af §6), for kun 25 kr. yderligere.  

 

§3 Ydelser fra Annce, forslag til vedtægtsændring 
En ydelse er i denne forbindelse kåringer, registreringer, bedækningsattester, DNA-verifikation og andre 

serviceopgaver, der tilbydes af ANCCE til P.R.E. ejere. Danske ejere af P.R.E. heste skal behandles lige hvad 

angår hjælp til ydelser fra moderforbundet ANCCE, uanset om de er medlem af foreningen eller ej. Dog skal 

ikke-medlemmer betale et gebyr for hver ydelse, de søger om, gennem foreningen. Gebyret for en ydelse 

må max. udgøre 300 kr. 
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§6 Medlemskategorier ønskes ændret på baggrund af følgende   
Desværre har jeg gentagne gange oplevet, at ejere af P.R.E. heste ikke er medlemmer af foreningen. Ofte er 

hestene ingen gang ejerskiftet hos Ancce og hestene står derfor registreret med tidligere ejers navn. Når 

jeg taler med ejerne, er svarene desværre ofte at de ikke mener at Dansk P.R.E. Avlsforening kan ”tilbyde” 

dem noget som medlemmer.  

Vi kan ikke komme udenom at størstedelen af de heste vi har i Danmark er rideheste, og de heste vi sælger, 

bliver solgt som rideheste. Vi er altså nød til at gøre noget for landets ryttere, de skal føle de er med i 

fællesskabet.  

Jeg tror, at vi ved at ændre medlemskaberne i foreningen, kan motivere flere til at være medlem og støtte 

op om vores fælles forening.  

 

§6 Medlemskategorier, forslag til vedtægtsændring  
A-medlemskab for avlere:  

Skal have en ejer- eller avlerkode og være ejer af mindst én registreret P.R.E.  

A-medlemmer får tilsendt medlemsblad, adgang til at have hingste på hingsteliste, stutteri på stutterilisten, 

mulighed for at få heste på salgslisten, og have materiale ved arrangementer hvor foreningen er 

repræsenteret, samt adgang til gruppen PRE-medlemmer på Facebook, login til Ancce og www.pre-

horse.dk.  

2. stk. taleret og stemmeret på generalforsamlingen.  

Pris: 650kr. 

 

B-medlemskab for ryttere:  

Skal have ejerkode og være ejer af mindst én registreret P.R.E. Dette medlemskab gives til ejere af P.R.E. 

heste, som ikke benytter denne/disse til avl.  

Såfremt et B-medlem skal benytte ydelser der relatere sig til avl, skal medlemmet have A-medlemskab.   

B-medlemmer får tilsendt medlemsblad, adgang til gruppen PRE-medlemmer på Facebook, login til Ancce 

og www.pre-horse.dk.  

1. stk. taleret og stemmeret på generalforsamlingen.  

Pris: 325 kr. 

 

C-medlemskab til støttemedlemmer:  

Et medlemskab der gives til medlemmer uden én registreret P.R.E.  

Dette medlemskab giver medlemsblad og adgang til PRE-medlemmer på Facebook.  

Har taleret til generalforsamlingen, men ingen stemmeret.   

Pris 150 kr.  

http://www.pre-horse.dk/
http://www.pre-horse.dk/
http://www.pre-horse.dk/
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D-medlemskab til æresmedlemmer:  

Udnævnelse af æresmedlemmer skal ske på generalforsamlingen efter gældende regler for vedtagelser. For 

at blive indstillet skal man have gjort en ekstraordinær indsats for racen og foreningen. Det er bestyrelsen 

eller medlemmerne, der indstiller æresmedlemmer til generalforsamlingen. 

Æresmedlemmer får tildelt et A-medlemskab med dertil hørende rettigheder.  

 

Alle kategorier af medlemsskabet modtager information fra foreningen og har ret til at deltage i 

foreningens aktiviteter. 

 

 

§ 9 Medlemskontingent, ønskes ændret på baggrund af følgende  
Når medlemmer melder sig ind i fx december mdr. og betaler et fuldt kontingent, og igen opkræves i maj 

mdr. Bliver mange medlemmer sure og vælger derfor ikke at betale kontingentet i maj.  

Hvis man informere om at der fra 1. november betales et ½ medlemskab, og igen i maj opkræves et fuldt 

kontingent, tror jeg, at flere vil føle sig bedre behandlet.  

 

§9 Medlemskontingent, forslag til vedtægtsændring  
Medlemskontingentet for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges for 

den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. Medlemskontingentet opkræves helårligt forud og 

er forfalden til 1. maj. Er kontingentet ikke betalt senest 14 dage efter denne dato, opkræves et 

rykkergebyr, og medlemmets rettigheder suspenderes, indtil betaling har fundet sted. Kontingent skal 

betales før 1. januar, for at medlemmet kan have stemmeret til generalforsamlingen, og for at kunne stille 

op til bestyrelsen i indeværende år. Hvis man melder sig ind efter 1. november betales ½ medlemskab for 

resten af perioden. 

 

 

 


