
 

 

 

 

Ordinær generalforsamling 

Dansk P.R.E. Avlsforening 

 

Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avls-

forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent  

2. Formanden aflægger beretning  

3. Kassereren aflægger beretning  

4. Regnskab til godkendelse  

5. Fastsættelse af kontingent  

6. Behandling af indkomne forslag  

 a)  Forslag til ændring af vedtægternes § 2, 2. punktum, til ”Denne skal afholdes inden 
udgangen af april måned.”  

 b)  Forslag til ændring af vedtægterne § 10, 1. afsnit, til ”Foreningens anliggender varetages 
af en bestyrelse på 5-6 personer: En formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær 
og 1-2 menige medlemmer og 1 suppleant. Ved stemmelighed i bestyrelse er formandens 
stemme afgørende.”  

 c)  Forslag til ændring af vedtægterne § 11, 2. punktum, til ”Bestyrelsen træder sammen, 
når et medlem af bestyrelsen fremsætter anmodning herom eller minimum én gang i 
kvartalet.”  

 d) Forslag til ændring af vedtægternes § 11, 4. punktum, til ”Bestyrelsen har i fællesskab 
ansvaret for en beskrivelse af de enkelte bestyrelsesmedlemmers arbejdsområder og an-
svar for, at der ved nedsættelse af udvalg laves en beskrivelse af deres arbejdsområde.”  

 e) Forslag til anvendelse af foreningens penge til tilskud i forbindelse med foreningens fød-
selsdage:  

   i. Der gives et tilskud på kr. 350,00 pr. tilmeldt hest til DAMOCHA 2014 og fremover 
hvert 5. år.  

   ii. Der gives et tilskud på kr. 350,00 pr. tilmeldt hest til dyrskuerne i 2014.  

   iii. Der gives et tilskud på kr. 350,00 pr. tilmeldt hest til DAMOCHA 2014 og fremover 
hvert 5. år og til dyrskuerne i 2014.  

 f) Forslag fra medlemmer 

7. Valg af formand  

8. Valg af næstformand  

9. Valg af bestyrelse  

10. Valg af revisor  

11. Eventuelt  

 
Formanden Charlotte Eichel Larsen bød velkommen. 

Ad 1. 

Til dirigent valgtes Anette Thestrup, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig ind-

kaldt. 

Der var mødt i alt 18 A-medlemmer og 4 ifølge fuldmagt samt 1 B-medlem. 
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Som stemmetællere valgtes Gunvor Ejstrup og Tina Hansen (senere Cathrin Abigael, da Tina 

Hansen forlod generalforsamlingen). 

Som referent valgtes Hanne Kapitanska. 

Ad 2. 

Formanden aflagde beretning: 

”Det har på flere måder været et lidt stille 2013. Der bredte sig en stilhed, da det gik op for 

os, at vi netop dette år oplevede den største føldødelighed hos vores race nogensinde. Der 

blev meget stille, da vi ikke fik nok tilmeldte til at afholde DAMOCHA. Der blev stille, da en af 

vores godkendte dyrlæger alt, alt for tidligt gik bort. Og vi blev stille, da et ikon og forbillede 

for vores race, Invasor II, døde natten til Juleaftensdag, mæt af dage. 

 

Vi mistede i alt 6 føl sidste år af forskellige årsager. Mest sørgeligt var det, at et par stykker 

af dem døde i hammen. Det er så tragisk og frustrerende for avlerne, når man ved, at havde 

man nu bare været der i øjeblikket, så kunne man være trådt til og have hjulpet føllet godt  

til verden. Et andet føl døde højst sandsynligt af NI (neonathal isoerythrolyse)– en lidelse, 

som vi egentlig kun ved ganske lidt om, hvor forældre hestenes blodtyper ikke korresponde-

rer til føllet, som stik imod normalen danner antistoffer og rent faktisk slår sig selv ihjel. Et 

andet føl overlevede dette, og det gav grundlag for en god og faglig artikel i vores medlems-

blad i oktober. 

 

Og det er jo lige nøjagtigt bagsiden af medaljen ved at avle heste. Man kan ikke forvente, at 

det går godt hver eneste gang. Det er hårdt at miste dem, og det sætter nogle tanker i gang, 

om man nu også vil dette her. Som avler skal man forberede sig på, at det uheldige kan ske.  

 

På årets hestekongres blev der i åbningstalen fortalt, at krisen stadig kradser dybt i heste-

sektoren. Formanden opfordrede avlerne til at få sat deres hopper i fol, så der kunne komme 

gang i hjulene igen. Selvfølgelig holder avlerne igen med nye årgange, for når de ikke får 

solgt deres heste, kan det ikke nytte noget at få en større bestand. Det kan være økonomisk 

uoverskueligt, og det kan ende med konkurs. Men i og med, at der ikke har været så store 

årgange af de forskellige racer de sidste 4 - 5 år betyder, at der om netop 3 – 5 år kommer 

til at mangle heste til køberne. Og hvad gør de så? De køber i udlandet. For vores race har 

dette scenarie ikke været tilfældet. Her vil jeg gerne have lov til at give vores avlere et stort 

skulderklap! I har bidt tænderne sammen og troet på jeres avl og jeres projekter, og vi har 

ikke oplevet nedgang i antal føl under krisen. Derimod har det været svært at sælge heste, 

men det kom der lige så stille gang i på et så usædvanligt tidspunkt som midt om vinteren.  
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Til vores bestyrelsesmøder har vi ofte talt om, at der skal ske noget mere for vores med-

lemmer. Men vi må desværre også erkende, at vi kommer til at gabe over for meget, hvis vi 

selv sætter nogle aktiviteter i gang og skal stå for dem. Her har nogle af vores medlemmer 

grebet bolden og har arrangeret nogle aktiviteter sidste år, som gentages i år sammen med 

nogle flere tiltag. Det behøver jo ikke nødvendigvis at være noget stort og flot. Og det behø-

ver heller ikke altid at være noget, hvor man skal tage hesten med. Ofte kan man låne en. 

Og det, der virkelig tæller, er det sociale aspekt i aktiviteterne og sammenholdet, som byg-

ges op. Alle medlemmer er velkomne til at finde på nogle arrangementer, og de bliver slået 

op på hjemmesiden og på kalenderen i medlemsbladet ganske gratis. Så er der lige pludselig 

også meget mere at skrive om i bladet. Noget jeg personligt har savnet længe. 

 

I løbet af året har jeg også gjort mig mange tanker om forskellige ting. F.eks. hvordan vi 

taler til hinanden. Hvordan opfatter personen det, vi siger til dem, og hvordan bliver det 

modtaget? Her ville det være på sin plads med nogle eksempler, og det er altid god skik at 

bruge sig selv – og det har jeg også tænkt mig at gøre. 

 

Jeg kan virkelig se, hvilken forandring jeg har gennemgået kommunikationsmæssigt, fra jeg 

sad i forsikringsselskab/reklamebureau og til at være medhjælpende hustru i min mands 

tømrervirksomhed. Og medhjælpende er jeg også ude i marken, da vi siden krisen startede, 

måtte skære ind til benet for at overleve. Lad mig sige det på den måde: Det er sjældent at 

møde kvinder på byggepladserne, og det er en helt speciel jargon, der er mellem håndvær-

kerne! Så det måtte jeg også lære. 

 

Det er især min familie, som har påpeget nogle ting i min måde at udtrykke mig på. Jeg har 

altid kæmpet for et godt og korrekt sprog, læst kilometervis af korrektur, omformuleret old-

nordiske lovtekster til nutidigt (og forståeligt) sprog og ikke mindst pæn tale generelt. Det 

kan til tider ændre sig en smule hos mig i dag. Så jeg har tænkt meget over, hvordan andre 

mennesker modtager mine beskeder: Tænker de: Hold da op! I den korte sætning, hun lige 

kom med der, var der 3 bandeord. Eller: Jeg forstår ikke, hvad hun siger. Gad vide, om hun 

er revisor? Eller: Du godeste, hvor hun snakker. Hvor er stop-knappen?  

 

Og det er ikke bare indholdet af sætningerne, det handler om. Det er tonen. I har sikkert  alle 

sammen prøvet at blive misforstået på en SMS eller en kommentar på FB. Bestyrelsen har til 

gengæld gennem årene bl.a. oplevet mails med så arrogant og uforskammet indhold, at af-

senderne burde skamme sig. Hvordan kan de tro, at de kan behandle bestyrelsesmedlem-

merne – som de selv har valgt på generalforsamlingen – så dårligt, når de garanteret ikke 

engang selv ville acceptere at blive tiltalt og behandlet på den måde? Og ofte handler det 

om, at medlemmerne ikke selv har søgt informationer, ikke har gjort deres eget fodarbejde 

og ikke har forstået, at bestyrelsesarbejdet foregår i vores fritid. Meget kiv, kævl og fnidder 
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kunne være undgået, hvis det var grebet helt anderledes an. F.eks. en telefonopringning, en 

ordentlig tone, vise interesse for at kunne søge informationer selv, bede om hjælp. For det 

gør bestyrelsen rigtig, rigtig gerne!  

 

Det kan være så afsindigt sundt at gribe sig selv i barmen og få efterevalueret sit eget jeg! 

For det kan ikke nytte noget, at vi langer ud efter andre, hvis vi ikke er et hak bedre selv! 

Og det gælder også, når der tales om andres heste, andres måde at ride på og ikke mindst 

andres forkærlighed for specifikke blodlinier og typer hos vores race. Der er mange måder at 

sige tingene på, og nr. 1 er absolut: Sig, det du vil sige, til personen selv. 2. Sig det på en 

måde, så du ikke fornærmer eller støder andre – eller gør dem kede af det. Handler det om 

uerfarenhed eller uvidenhed, så hjælp dem i stedet for.  

 

Noget andet, jeg har gået og bøvlet med i mine tanker, er min rolle i foreningen og i besty-

relsen. Jeg var med til at starte foreningen op i 1994, og jeg har arbejdet aktivt i bestyrelsen 

i sammenlagt 17 år. Heraf har jeg igennem 5 år siddet i den varme stol som formand. Jeg 

har tænkt meget over, hvad det egentlig er, jeg brænder for i foreningen. Jamen, jeg bræn-

der jo selvfølgelig for vores race. Især er jeg meget interesseret i blodlinier, og med stam-

bogsarbejdet føler jeg, at jeg er på min rette hylde. Når det så er sagt, så burde der måske 

snart komme noget nyt blod til formandsposten. Jeg har overvejet det længe; sammenholdt 

med den der fremtid, som jo er så uendelig svær at spå om. Det handler altid om, hvor man 

er i livet, og hvor man gerne vil hen. Det handler især om alder, og jeg er nået dertil, at jeg 

snart skal i gang med at få realiseret mine drømme, inden tiden løber fra mig. Dog er mit 

ønske, at jeg kan fortsætte med stambogsarbejdet; uanset hvad der sker, og hvilken stol jeg 

sidder i. 

 

Jeg har indvilliget i at tage 1 år mere som formand med det formål at finde en ny kandidat til 

næste år. Så er der et helt år til at finde personen, som jo også lige skal forberede sig på 

posten, og alt det der hører med. En formand er foreningens ansigt udadtil, og man skal ha’ 

brede skuldre og kunne tåle at sluge et helt kobbel kameler. Man skal være en god leder, 

behandle sin bestyrelse ordentligt og være der for dem og for foreningens medlemmer. Om 

jeg besidder alle de kvaliteter, ved jeg faktisk ikke, men jeg gør et helhjertet forsøg.  

 

Til slut vil jeg ønske jer alle en rigtig god generalforsamling, hvor jeg opfordrer til en god, 

venskabelig og saglig tone i de debatter, som vi helt sikkert vil få undervejs. Og jeg håber 

også, at mange af jer har valgt at deltage i fællesspisningen efterfølgende. 

 

Tak fordi I lyttede med.” 

Der var ingen bemærkninger til formandens beretning, der godkendtes. 
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Ad 3. 

Kasseren aflagde beretning. Der har i 2013 været nedgang i medlemsantallet. Der er i dag 

119 A-medlemmer, 8 B-medlemmer og 2 udenlandske. Især udenlandske medlemmer har 

meldt sig ud. Dette har betydet en nedgang af kontingent på ca. 10.000 kr.  

Annonceindtægter er fra hjemmeside og hingste-/stutteriliste, som nu er i medlemsbladet. 

Der arbejdes på at få flere avlere til at lægge annonce på forsiden af hjemmesiden, som kun 

koster 500 kr. for et halvt år. 

Af arrangementer har der i 2013 kun været afholdt kåring, da DAMOCHA blev aflyst. Der skal 

tilmeldes 40 heste til DAMOCHA for at det kan løbe rundt. Tilskud fra ANCCE, som udbetales 

ca. hvert 3. år, går tabt ved aflysning.  

Kåringen blev gennemført efter nye regler, som blandt andet betyder, at hjemmekåring ikke 

længere er tilladt. Kåringen har i 2013 kostet mere end der er betalt. Dette skyldes, at der 

skal betales for faciliteter, så kåring må forventes at blive dyrere fremover. 

Det har været et stille år, så indtægterne på ydelser fra ANCCE er væsentligt reduceret. 

Diverse indtægter er salg fra shoppen. 

Indtægter og udgifter fra året før skyldes problemer med regnskabsprogram. 

Annonceudgift er til Freka. 

Det er blevet dyrere at udsende medlemsblade, så der arbejdes på at gøre medlemsblade 

lettere og finde nyt og billigere trykkeri.  

Transport er kørsel til blandt andet bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har besluttet at nedsætte 

beløbet fra statens takst til 3 kr. for at reducere omkostningerne. 

Diverse er omkostninger til Freka samt medlemskab af ANCCE og landskontoret.  

Porto er stadigt stigende. Der spares ved udsendelse af så meget som muligt pr. mail. Så 

send venligst korrekt mailadresse til bestyrelsen. 

Året har givet et underskud på 765 kr., heraf ca. 14.000 fra 2012. 

Ninette Graugaard spurgte, hvilke medlemmer der havde meldt sig ud, og kasseren svarede, 

at det fortrinsvis var A-medlemmer, som havde vallakker og sparede denne udgift. 

På forespørgsel blev det oplyst, at der ikke var statistik over, hvem der tilmeldte DAMOCHA, 

men de 12 tilmeldinger i 2013 var fordelt med ca. halvdelen på hver side af broen.  
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Mette Andersen oplyste, at hun havde gennemgået, hvem der havde været udstillet og kon-

kluderet, at der skal udstilles 1, 2 og 3 års heste, og de samme heste skal stilles år efter år, 

for at arrangementet kan gennemføres. En championtitel gælder kun 1 år. 

Udgift til Freka er en engangsudgift, og foreningen får en procentdel af salget. Freka bety-

der, at foreningen ikke skal indkøbe og opbevare varer samt risikere at brænde inde med en 

vare. 

Forsamlingen godkendte beretningen. 

Ad 4. 

Anette Thestrup påpegede, at der ikke var overensstemmelse mellem formuen pr. 31/12 

2012 og pr. 1/1 2013. 

Forsamlingen kunne derfor ikke godkende regnskabet, og der må indkaldes til ny ekstraordi-

nær generalforsamling til godkendelse af korrigeret regnskab. 

Ad 5. 

Kontingent fastsættes som hidtil. 

Ad 6. 

a) Forslaget blev drøftet og vedtaget. 

b) Der var meget delte meninger om forslaget. Ninette Graugaard havde stillet et modforslag 

om, at bestyrelsen skal bestå af 7 medlemmer. 

 For forslaget stemte 12. Imod stemte 10. Forslaget er dermed ikke vedtaget, da der ikke 

er 3/4 flertal. 

c) Forslaget blev vedtaget. 

d) Forslaget blev vedtaget enstemmigt. 

e) Forslagene i, ii og iii blev drøftet og sat til afstemning. Ingen af forslagene blev vedtaget. 

f) Forslag fra medlemmer: 

Ninette Graugaard havde fremsat følgende forslag:  

”Der gives tilskud på kr. 350,- pr deltagende hest til DAMOCHA hvert år, og kr. 350,- til dyr-

skuer de år hvor foreningen har jubilæum.”  

Forslaget blev ikke vedtaget. 

”Der gives yderligere mængderabat, hvis en avler tager flere heste med til DAMOCHA.”  
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Forslaget blev ikke vedtaget. 

”Der gives bro-tilskud i forbindelse med afholdelse af DAMOCHA til henholdsvis jyderne, når 

det holdes på Sjælland, og til sjællænderne når DAMOCHA afholdes i Jylland.” 

Forslaget blev vedtaget. 

Mette Andersen havde fremsat følgende forslag: 

”1. 
Vil gerne stille forslag til afstemning om, at der igen udkommer 4 blade om året.  
 Begrundelse: Planen var, at der skulle være 2 blade og ellers nyhedsbreve. Dette har ikke funge-
ret. Jeg ved godt, det er en stor post at betale til, men finder det også som meget relevant rekla-
memateriale. Når der er sendt til medlemmer, dyrlæger og dommere, er der ikke mange tilbage til 
at dele ud som reklame.  Et af argumenterne har tidligere været, at der ikke var info nok at putte i 
4 blade. Og at der kun var en person (Charlotte) til at lave det. Mit forslag består af 2 dele. 
 
1: afstemning om at genindføre 4 blade.  
2: Indkøb af programmer således, at det er alle, der kan lave det på den indkøbte PC, så Charlotte 
kan blive aflastet.” 
 
Forslag 1.1 blev ikke vedtaget. 
Forslag 1.2 bortfalder. Program koster 26.000 eller kr. 562,50 pr. måned og kræver uddannelse. 
Charlotte Eichel Larsen efterlyser i stedet skribenter og fotografer, så laver hun gerne bladet. 
 
”2. 
Vil gerne stille forslag om, at man kan købe sig til mer-ydelser hos vores stambogsdelegerede, som 
går ved siden af foreningen. Således, at man for et beløb kan købe sig til, at alle papirer bliver 
udfyldt, så de kun skal underskrives. Dette mod betaling, som går direkte til de delegerede. Altså 
udenom foreningen.  
Begrundelse: Det er min opfattelse, at der er mange, der syntes, det er svært og besværligt at 
udfylde papirerne. Dette ville være en mulighed for at lette arbejdet for avleren, uden at de stam-
bogsdelegerede skal gøre det gratis. (jeg ved ikke om dette overhovedet er noget, de delegerede 
vil være interesserede i. så derfor er første spørgsmål): 
Maybritt og Charlotte: Er det noget I er interesserede i?  
Hvis ja : Er det noget medlemmerne ville syntes var ok?” 
 

Forslag 2 kan ikke afgøres af generalforsamlingen. Forslagsstilleren ønskede en tilkendegi-

velse. Forsamlingen tilkendegav, at de stambogsdelegerede selv bestemte, om de ville lave 

det ekstra arbejde. 

Anette Thestrup havde fremsat følgende forslag til vedtægtsændringer: 

”§ 7 Generalforsamlingen - Efter 3. punktum foreslås indsat: kopi af det reviderede årsregn-

skab udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.” 

Forslaget blev vedtaget. 

 

”Dagsordens punkt 4 foreslås ændret til:  

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.” 
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Forslaget blev vedtaget. 

 

”§ 12 Regnskab - Foreslås ændret til: 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Det reviderede regnskab forelægges gene-

ralforsamlingen til godkendelse.” 

Forslaget blev vedtaget. 

Ninette Graugaard havde fremsat følgende forslag: 

”Jf. §5 Register over PRE heste i DK. ”bedækningsattester” slettes, da dette sker online 

idag.” 

Forslaget blev ikke vedtaget.  

 

”Jf. §13 Foreningens midler. 

Bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i aktiviteter uden for foreningen: Forslag til anonym 

afstemning:  

a) skal bestyrelsesmedlemmer på eget initiativ frit kunne deltage som repræsentant for PRE-

foreningen i forskellige aktiviteter og få kørsel betalt af foreningen, eller  

b) skal bestyrelsesmedlemmer altid have accept og aftale med den øvrige bestyrelse, hvis 

der skal betales udgifter i forbindelse med deltagelse til forskellige aktiviteter som repræsen-

tant for PRE-foreningen. 

 

Forslag til tilføjelse i vedtægternes §13 efter sidste punktum: ” Ingen bestyrelsesmedlemmer 

kan på eget initiativ anvende foreningens midler uden forudgående accept fra resten af be-

styrelsen.” 

 

Forslag angående ydelser fra stambogen, som jeg ønsker der skal stemmes om anonymt til 

generalforsamlingen:  

 

1) "De priser foreningen tilbyder for diverse stambogsydelser, skal matche de priser, der  er i 

Spanien 100%, dvs prisen skal være den, som vi kan læse os til på ANCCEs hjemmeside. 

Porto skal afregnes separat, så man - i fald man bestiller flere ydelser - kan spare porto, 

personligt afleverer sine papirer i postkassen hos de stambogsdelegerede, og så man kan 

spare porto i fald der sendes flere ting til Spanien samtidigt. Ydelsen betales forud, og porto 

betales inden ydelsen leveres endeligt, om det er resultater pr. mail eller noget der er klar til 

afsendelse med postdanmark". 

 

2) "De oplysninger der ligger på en hest i stambogen, fx oplysninger og resultater fra avls-
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godkendelse, kvalificeret avlsgodkendelse, farvetest, forældreverifikation mv. Og som er 

betalt af en tidligere ejer af en hest, skal kunne fremsendes (elektronisk)/oplyses til en he-

steejer på forespørgsel uden at denne skal betale for det med mindre det er noget som der i 

ANCCE er defineret der skal betales for ".” 

Forslag til ændring af § 13 blev drøftet.  Det fremgår allerede af vedtægterne, at udbetaling 

af foreningens midler skal godkendes, og det fremgår af bestyrelsesmødereferater, hvad der 

er godkendt, eller via mails bestyrelsesmedlemmerne imellem. 

Forslaget blev ikke vedtaget. 

Forslag 1): ANCCE modtager hvert år prislisten og godkender denne.  

Forslaget blev ikke vedtaget. 

Forslag 2): Det er ikke tilladt ifølge ANCCE. De stambogsdelegerede har naturligvis adgang 

til oplysningerne, men de har tavshedspligt og må ikke videregive oplysningerne.   

Forslaget blev ikke sat til afstemning. 

Ad 7. 

Formand Charlotte Eichel Larsen blev genvalgt. 

Ad 8. 

Næstformand Maybritt Rønn blev genvalgt. 

Ad 9. 

Til bestyrelsen genvalgtes Bo Wohlert Hansen og Irmelin Fasterholdt. Nyvalgt blev Mette 

Andersen, Nanna Lyholm og Cathrin Abigael. 

Ad 10. 

Som revisor genvalgtes Peter Jensen. 

Ad 11. 

Anette Thestrup ønskede, at referater fra bestyrelsesmøder blev offentliggjort på hjemmesi-

den. Det oplystes, at de er offentliggjort og kan ses i menuen: Foreningen – Referater. 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

Generalforsamlingen hævet. 

Grevinge, den 24/3 2014 

Som referent: 

Hanne Kapitanska 


