
Kassererens beretning 2015  

 

Indtægter 

Så blev det tid til min sidste beretning for foreningen. Jeg har valgt at forlade min 

post af personlige årsager, som bunder i en kronisk smertesygdom og har oveni for 

lidt overskud til familien og egne heste. Kassererposten er ikke en lille post. Den tager 

rigtig meget tid, det er ingen hemmelighed. 

 

I vores forening står vi for alt, selv for alt vedr. registrering og papirarbejdet for vores 

heste og arbejder som en underafdeling af ANCCE og underlagt deres regler. Andre 

avlsforbund har enten Landskontoret til at varetage den opgave, eller også må 

avlerne selv sørge for registrering af deres dyr i moderlandet. Hvis ikke de 

stambogsdelegerede i bestyrelsen var uddannet og anerkendt af ANCCE til at varetage 

den opgave, så skulle hesteejerne selv sørge for det, og det er ikke let! Jeg synes 

derfor, det er på sin plads, at vi anerkender det store arbejde de gør, frivilligt og 

vederlagsfrit. De bruger timer i telefonen for at vejlede nye og gamle medlemmer. De 

sidder med utallige blanketter og udfylder og retter, suser på posthuset i tide og utide 

og kæmper de kampe, der kan være for uheldige hesteejere, der er kommet i klemme 

i systemet. Husk lige på det. 

 

Det er derfor også svært at se på, at flere fravælger medlemskabet, fordi de ikke lige 

skal bruge det før næste gang. Hvis ikke foreningen har en indtægt på medlemskaber, 

vil samtlige ydelser, arrangementer og ikke mindst kontingenter være dyrere for de 

resterende. Jeg synes derfor, vi har et fælles ansvar for at holde omkostningerne nede 

og støtte op om foreningen. Indtægten på medlemskaber er faldet i 2014. Der er dog 

siden årsskiftet kommet rigtig mange nye medlemmer til, så vi håber skuden er vendt 

og flere støtter op om foreningen og dens arbejde. Vi vil også senere i dag komme til 

at snakke om en ændring af medlemskaberne for at give flere muligheden for at være 

med. Det kommer vi til senere. 

 

Vi har prøvet på at få flere til at annoncere på hjemmesiden og i bladet. Da der de 

seneste år ikke har været nok til at støtte op om vores hingstekatalog, har vi ladet det 

overgå til et af medlemsbladene. Avlerne har i prisen for annoncen fået ekstra blade 

tilsendt som reklamemateriale til evt. kommende kunder eller andre interesserede. Vi 

håber stadig på, at flere vil bruge hjemmesiden og bladet til annoncer. Det er meget 

fair priser, som vist ikke findes andre steder så billigt. 

 

Arrangementsindtægterne var større end i 2013, da vi jo fik mulighed for at afvikle 

DAMOCHA. Et af de bedste arrangementer til dato. Og vi havde en kåring med 14 

tilmeldte heste, hvilket også tegner rigtig godt. 

 

Indtægter til ANCCE er for vores stambogsydelser, som er faldet i forhold til 2013. 

Faktisk er de halveret siden 2012, hvor de lå på godt 120.000,- kr. Der er i 2014 



blevet oprettet 5 gange så mange ejerkoder end i 2012 men kun halvt så mange 

avlerkoder som i 2012. I 2012 blev der ejerskiftet 21 heste, hvor der kun er 

ejerskiftet 14 i 2014. Det skal ses som et resultat af, at der er flere, der er begyndt at 

købe rideheste i stedet for avlsheste, og det er jo ikke en dårlig ting hverken for avlen 

eller for avlerne. Det er ikke alle heste, der er egnet som avlsheste, så det er kun 

godt, at der så efterhånden er efterspørgsel på ridehestene.  

 

Diverse indtægter er ikke så stor, da shoppen er droppet og alt salg er overgået til 

Freka. Der får vi i stedet en provision af salget, som i 2014 var 502 kr., vel at mærke 

uden at have andre omkostninger eller arbejde med det. 

Alt i alt indtægter for 206.000,- 

 

Udgifter 

Kontorartikler og porto ligger stort set på det samme niveau, som det har gjort siden 

2012, hvor vi satte antallet af blade ned fra 4 til 2. Det samme gør 

domæne/telefon/software udgiften. 

 

Medlemsbladet har været en smule dyrere end 2013 men stadig billigere end 11 og 

12. Det er kun fordi, bladet har været større med flere artikler, mere info og flere 

annoncer. Vi søger stadig efter en ny trykker, der kan gøre det billigere, men stadig i 

en ordentlig kvalitet. 

 

Arrangementsudgifterne har været væsentlig højere end i 2013, men kun fordi vi fik 

lov til at afholde DAMOCHA. Det dyreste ved DAMOCHA er leje af faciliteter og bokse. 

Vi besluttede sidste år at give et brotilskud til alle vest for Storebælt, og som kasserer 

bliver man jo straks bange. Kan vi bære den udgift? Men rolig blev jeg, da opgørelsen 

sagde 2160,- kr. i tilskud totalt. Jeg kan være mere bekymret over, at ANCCE har 

meddelt, at der nu skal være en dommer, der bedømmer morfologien og en, der 

dømmer rideprøven. Det vil sige dobbelt op på hotel, fly om div. dommer udgifter. 

Men den tid den sorg. 

 

Kåringen gav et større overskud pga. flere heste tilmeldt og et meget fair 

omkostningsniveau. Vi er så heldige, at nogle af vores medlemmer stiller deres 

faciliteter gratis til rådighed, hvilket er med til at kunne holde prisen nede for 

deltagerne. 

 

Transport omkostningerne er faldet som forventet, da der er færre 

bestyrelsesmedlemmer, der skal have dækket omkostninger, samt at vi har sat 

taksten ned fra statens takst til 3,- kr. pr. kørte km. Udgiften til ANCCE har været 

mindre, da der ikke er bestilt så mange ydelser som tidligere, hvilket vi også så på 

indtjeningen. 

 



Diverse udgifter dækker over vores medlemskab af ANCCE, kontingent til 

Landskontoret samt gavekort og omkostninger til bestyrelsesmøder. 

 

Årets resultat giver et underskud på 10.061,- kr. 

Dette skal ses som et resultat af faldende kontingentindtægter, færre 

stambogsydelser og større udgifter til DAMOCHA til faciliteter. Der arbejdes allerede 

nu hårdt på at finde faciliteter til DAMOCHA 2015, og det er ikke nemt, hvis vi skal 

kunne holde omkostningerne på et fair niveau, så prisen ikke sættes op for 

deltagerne. 

 

Det er svært at være negativ over underskuddet i 2014. Vi har fået afviklet det 

vigtigste arrangement i foreningen; DAMOCHA. Vi har fået kåret et stort antal heste, 

og vi har gjort, hvad vi kunne for at holde omkostningerne nede. Vi håber stadig, at 

den fremgang, vi er begyndt at se inden for hesteverden, har en indflydelser på 

hestesalget, så avlerne får solgt flere heste, der giver foreningen flere medlemmer og 

flere stambogsydelser. Det er jo lovpligtigt at få ejerskiftet hestene. Vi ser heldigvis 

også en tendens til, at flere og flere avlere giver de nye hesteejere et medlemskab af 

foreningen og en avler/ejerkode og et ejerskifte med i prisen. Hvis vi så samtidig kan 

holde på de ny medlemmer ved hjælp af gode arrangementer og et godt fællesskab, 

så kan det kun komme til at se lysere ud. Jeg ønsker derfor for foreningen og 

medlemmerne en bedre tone og et bedre samarbejde og generelt en større respekt 

for bestyrelsens arbejde fra medlemmernes side, for det er et stort arbejde. 

 

Jeg vil til slut bare ønske held og lykke til de nye bestyrelsesmedlemmer, avlerne og 

rytterne i foreningen i 2015.  

 

Tak for nu. 

 

Irmelin Fasterholdt Nørmark 

Kasserer, Dansk PRE avlsforening 

 


