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REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. MARTS 2017 

 

 
Fremmødte: Charlotte Eichel Larsen, Mette Andersen, Anette Thestrup, Britt Hansen, 

Heidi Laursen, Britt Hansen, Belinda Bonn Carlsen, Zuzette Kraft, Tina Hansen og 

Hanne Kapitanska. 

Referent: Mette Andersen. 
 

1.  

Valg af dirigent: Zuzette Kraft blev valgt. 
 

2. 

Formandens beretning. Se link på hjemmesiden. 

      
3. 

Kassererens beretning. Se link på hjemmesiden. 

            
4. 

Regnskab til godkendelse 

Regnskabet blev godkendt. Se link til regnskabet på hjemmesiden. 
 

5. 

Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslog, at det forsætter uændret. Zuzette Kraft foreslog, at det måske 
er der, vi kan hente nogle penge.  

Tina Hansen nævnte, at det kan være problematisk, når vi har medlemsnedgang.  

Det blev vedtaget, at det forsætter uændret.      
 

6. 

Behandling af indkomne forslag 
Bestyrelsens forslag til ændring af §11:   
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, hvor den er blevet valgt. 
Bestyrelsen træder sammen, når et medlem af bestyrelsen fremsætter anmodning herom eller 
mindst én gang i kvartalet. Bestyrelsen udsender referat af sine møder på foreningens 
hjemmeside. Bestyrelsen har ansvaret for en beskrivelse af de enkelte bestyrelsesmedlemmers 

arbejdsområder og ansvar for, at der ved nedsættelse af udvalg laves en beskrivelse af deres 
arbejdsområde. 
 
Bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt i forbindelse med persondata. 
Bestyrelsesmedlemmer er uden ugrundet ophold pligtig til, efter at være udtrådt af 
bestyrelsen, at tilbagelevere ting, der måtte tilhøre foreningen. 

 
Forslaget blev vedtaget.  

 

Der var ingen forslag fra medlemmerne. 
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7. 

Valg af formand 

Charlotte Eichel Larsen genopstillede og blev valgt. 
 

8.  

Valg af næstformand 

Mette Andersen genopstillede og blev valgt. 
 

9. 

Valg af bestyrelse 
Den eksisterende bestyrelse forsætter, og Zuzette Kraft stillede op og blev valgt. 

 

10. 

Valg af Revisor 
Peter Jensen ønskede ikke genvalg. Lisbeth Svanebjerg stillede op og blev valgt. 

 

11. 
Eventuelt. 

DAMOCHA. Tilmeldingspris. Hvordan får vi den ned?   

Zuzette Kraft foreslog 1 dommer. Vi undersøger muligheden. England har fået lov.   
Tina Hansen foreslog, at man evt. kunne undersøge muligheden for en dansk dommer 

til rideprøven. 

 

Zuzette Kraft ville sætte pris på, at det er en spansk dommer, så bedømmelsen bliver 
så god som mulig. 

  

Tina Hansen foreslog, at det afholdes på kun 1 dag. Charlotte Eichel Larsen gav 
udtryk for, at det kan være problematisk i forhold til antal. 

 

Anette Thestrup spurgte, hvor smertegrænsen for heste ejerne ligger i kroner og ører 
pr. klasse? Zuzette Kraft mente 2.000 kr. for 1 hest og 1.500 ved flere. 

Charlotte Eichel Larsen påpegede, at 1 års heste og vallakker fortsat skal være billigt, 

da de ikke indgår i championtitlerne. Mette Andersen gjorde opmærksom på, at 1 års 

heste og vallakker også tæller med i ”Bedste avler” præmien, så rabatten bør ikke 
være så stor. Charlotte Eichel Larsen tilføjede, at Bedste Avler” er en foreningspræmie 

og ikke en championtitel, da den danske forening stort set aldrig kan opfylde ANCCEs 

krav til deres championtitel om Bedste Avler. 
  

Anette Thestrup foreslog, at vi lægger lidt på stambogsydelserne for at kunne hente 

flere penge ind til DAMOCHA. Charlotte Eichel Larsen sagde, at der godt kan lægges 
lidt på, så længe vi ikke overstiger de 35 % pr. ydelse. Britt Hansen understregede, at 

det kan være svært at forsvare, når ydelserne er billigere i Spanien. OBS! Ydelserne i 

Spanien kan ikke sammenlignes, da vi har indregnet alle omkostninger i forbindelse 

med forsendelser m.v. 
 

Tina Hansen nævnte, at hvis man vil lave arrangementer, er der nødt til at komme 
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penge ind. Mette Andersen sagde, at hvis man hæver ydelserne på 1. gangs ydelser, 

er der flere til at betale, så der ligger samme procentsats på alle ydelser. 

 
Zuzette Kraft spurgte, hvad prisen var pr. medlemsblad. Med eller uden porto? Det er 

en stor udgift. Er det en mulighed, at bladet udgives elektronisk på hjemmesiden? 

Herefter kan man så lave et opsamlingsblad med stutteriannoncer og de bedste 

artikler og fotos, og dette kan man så dele ud på skuer osv.  
Heidi Laursen syntes, at det var en god idé at opsamle diverse og trykke et blad, som 

så kunne bruges til forskellige arrangementer. 

 
Basis avlsgodkendelse -  ANNCE vil ikke længere betale for så få heste. Så udgiften 

hviler på foreningen. Foreningen betalte 6.500 kr. for de 8 heste, der blev 

avlsgodkendt i 2016. Charlotte Eichel Larsen foreslog at hæve prisen til 3.000 kr. alt 

inkl. – så kan vi også forsvare at samle heste sammen to steder; 1 på Sjælland og 1 
på Fyn/i Jylland. Tina Hansen foreslog, at afholde avlsgodkendelsen hos medlemmer, 

der vil stille deres steder gratis til rådighed. Mette Andersen fortalte, at vi har haft den 

mulighed. Desværre giver det rigtig mange utilfredse medlemmer, der mener at man 
så har hjemmekåring. Heidi Laursen foreslog, at der evt. uddannes en dansk dyrlæge. 

Dette er ikke en mulighed. Dette vil ANCCE ikke gå med til. Vi talte så om, at man 

godt kan forsvare at afholde avlsgodkendelsen hos 1 eller 2 medlemmer, som har de 
fornødne faciliteter med det krav, at dette eller de medlemmer IKKE selv har en hest, 

der skal avlsgodkendes. 

 

Tina Hansen foreslog, at vi afholdt avlsgodkendelse sammen med DAMOCHA. Dette vil 
ANCCE ikke acceptere. Vi har tidligere spurgt om dette. Tina Hansen foreslog da, at 

hvis vi afholdt DAMOCHA på kun 1 dag, så kunne vi jo afholde avlsgodkendelsen 

dagen før – altså avlsgodkendelse fredag eller lørdag og så DAMOCHA lørdag eller 
søndag. På den måde han vi muligvis omgå ANCCEs krav. Dette undersøges. 

 

Den ordinære generalforsamling sluttede herefter i god ro og orden. 
 

 

 

 
 


