REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 7. MARTS 2020 PÅ FYN
Til stede: Mette Andersen, Belinda Bonn Carlsen, Anne Birgitte Krogh, Birgitte
Eiersted, Helle Mereweather, Charlotte Eichel Larsen, Bente Sund, Nanna Lyholm,
Susanne Jensen, Anna Vestergaard Spindler, Jane Frederiksen og Majbritt
Christensen. 1 fuldmagt fra Camilla Mellergaard Olsen.
Valg af dirigent
Nanna Lyholm blev valgt.
Formanden aflagde beretning
Et særligt år har taget sin afslutning. Det har været et år, hvor vi er blevet mindet
om, at foreningen kun står, fordi der er ildsjæle, der har båret det frem. 25 år er gået,
og det kan vi som forening godt være stolt af. Der har været en fremgang af de
spanske heste på landsplan over årene. Hestefolket bliver mere og mere bevidste om,
at racen er i landet, og racen bliver valgt af en bred skare af hestefolk.
Krisen er ovre, og der mærkes fremgang på alle parametre; både i den danske sektor,
men også på verdensplan, hvor racen har haft en fremgang på 11%.
2019 blev et særligt år for Dansk P.R.E Avlsforening. Vi havde lagt fra start med
mange arrangementer og har i år gennemført 2 P.R.E dage, 1 kåring og det mest
omfattende DAMOCHA vi nogensinde har afholdt med både clinics, kurser,
dressurklasser og selve den morfologiske del. Det har vi kun kunne gøre, fordi der er
mange, der er villige til at hjælpe os med alt fra plakater og programmer til at være
stævneansvarlig, speakeropgaver og arme og ben. Og I skal vide, at uden jer ville det
ikke være muligt for os at gennemføre så mange ting.
Det blev året, hvor vi deltog på tværs af landsdele på skuerne. Hvor alsidighed,
skønhed og brugsegenskaber var nøgleord, når man så på hestene. Og hjælpsomhed,
fælles ånd og stolthed lyste ud af menneskerne omkring dem.
Hjemmesiden har fået et løft med hjælp fra et medlem. Stambogen kører med hjælp
fra vores 2 ANCCE delegerede, og et jubilæums blad skulle gerne komme i løbet af
2020 - også lavet af frivillige kræfter. Det er en fornøjelse. Vi er en bestyrelse, hvor
stavning og skriftlige formuleringer ikke er vores spidskompetence, og der vil mangle
et ’R’ og et par punktummer hist og pist. Vi håber det - i store træk - vil give mening
alligevel, og vi håber, at vores lyst til at lave arrangementer overstiger vores
manglende formuleringsevner.
Vi håber, at 2019 blev startskuddet til en anderledes og mere aktiv forening. Sådan,
at vi som forening kan bidrage mere synligt til, at flere vælger denne dejlige race, og
at flere måske vælger at købe danskavlet og på den måde støtte op omkring den
danske avl.
Anna Vestergaard Spindler udtrykte stor ros til bestyrelsen for diverse arrangementer,
der har tilgodeset den brede interesse hos medlemmerne.

Kassereren aflagde beretning
Så er der gået endnu et år.
Vi fik afholdt kåring på Sjælland og i Jylland med 12 heste i alt - det samme som i
2018. Og det vil sige, at vi havde nok heste til, at ANCCE betalte for fly og
dommerens udgifter.
Pr. 01.01.2019 - 31.12.2019 var der 74 A-medlemmer og 18 B-medlemmer, og det er
en stigning fra 2018 med i alt 5 medlemmer. I medlemsåret 2019-2020 har vi 71 Amedlemmer og 19 B-medlemmer.
Der har været 69 stambogsydelser i 2019, og det er en nedgang på 27 fra 2018. Der
er blevet lavet 28 ejerskifter i 2019, og det er en nedgang i forhold til 2018, hvor der
var 45 ejerskifter. Der er blevet lavet 10 følindskrivninger (1 var der betalt for i
stambogen det foregående år) samt lavet 8 nye avlerkoder og 13 nye ejerkode i
2019. Det er en nedgang på avlerkoderne, men det samme antal på ejerkode fra
sidste år.
I året 2019 afholdt vi DAMOCHA, og det kostede 73.034 kr. Vi fik tildelt et legat fra
Nordea på 25.000 kr., og vi havde indtægter for 27.190 kr. så der gav et underskud
på 20.844 kr.
Vi fik også et legat på 4.500 kr. fra Middelfart Sparekasse til jubilæumsrosetter.
Der har været indtægter FOR i alt 180.494. og udgifter for i alt 192.773 kr., og dette
giver et underskud på 12.279 kr.
Jeg glæder mig til det nye år og håber, at vi får et spændende år.
Regnskab blev forelagt generalforsamlingen til godkendelse
Charlotte Eichel Larsen pointerede en difference på 4 kr. i balancen. Birgitte Eiersted
beklagede meget, da det viste sig, at det var det forkerte regnskab, der var sendt ud.
Det stemmer i regnskabsprogrammet, og revisoren har godkendt et regnskab, der
stemmer. Det korrekte og reviderede regnskab sættes på hjemmesiden snarest.
Susanne Jensen spurgte, hvorfor der ikke var højere indtægter, når der var kommet
flere medlemmer? De potentielle medlemmer betalte ikke.
Regnskabet blev herefter godkendt.
Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fortsætter uændret - 600 kr. for A-medlemmer (+ gebyr på 50 kr. for
nye medlemmer) og 350 kr. for B-medlemmer.
Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
Valg af formand
Mette Andersen blev genvalgt.
Valg af næstformand
Belinda Bonn Carlsen blev genvalgt.

Valg af bestyrelsen
Anne Birgitte Krogh, Helle Mereweather, Heidi Laursen og Birgitte Eiersted blev
genvalgt. Sabrina Concu Krogsholm blev valgt ind.
Valg af revisor
Lisbeth Svanebjerg blev genvalgt.
Eventuelt
ANCCE har spurgt til følgende:
Hvad er priserne i vores foreningen, når man er medlem kontra ikke-medlem. For vi
må ikke gøre forskel på medlemmer ifølge ANCCE. (omvendt er det også at gøre
forskel!). Dog har vi et skatteteknisk problem i forbindelse med dette. Ifølge SKAT
handler det om, at når vi tilbyder en service til ikke-medlemmer uden at pålægge et
gebyr for ikke at være medlem, så skal foreningen betale skat af ydelserne. Derfor
lægger vi et gebyr på for ikke-medlemmer svarende til 1 års medlemskab, så de rent
faktisk er medlemmer af foreningen. Dette skal oversættes og mailes til ANCCE.
Mette og Lisbeth har opgaven. Accepterer ANCCE ikke dette, skal vi lave en
ekstraordinær generalforsamling til at ændre vedtægterne.
DAMOCHA og kåring – har I nogle friske input? Der skal være heste nok til begge
arrangementer, og vi skal vide det i god tid. Hvad vej skal vi gå? Hvad tid på året?
Forår eller efterår? Skal vi holde kåring kun ét sted og så modsat landsdel af årets
DAMOCHA? Eller skal vi holde det sammen med DAMOCHA eller en P.R.E. dag? I
Norge holder de kåring samtidig med championatet, og de har fast den 2. weekend i
september. Kan vi gøre det samme? Hvis der ikke er heste nok til DAMOCHA, afholdes
der kåring i stedet. Hvis folk ikke vil køre med deres heste, må de vente til året efter.
Mette Andersen synes, at vi skal holde fast i at holde det to steder i landet, fordi der
er nogle, der ikke tør køre langt med deres heste. Og vi kan risikere, at kåringen ikke
bliver til noget, fordi der så ikke er heste nok. Andre, der er vant til at køre med deres
heste, er ligeglade med, hvor langt de skal køre med dem. Det er 50-50, og
bestyrelsen vil gerne imødekomme medlemmernes ønsker. Men der er også nogle
medlemmer, som godt kunne tænke sig at slå kåring og championat sammen, men så
holdes det kun ét sted..
Skal det til afstemning, om det skal ligge sammen med et DAMOCHA eller ej? Det vil
også holde udgiften nede. Hvis DAMOCHA ikke bliver til noget, så bliver kåringen
sammen med P.R.E. dag.
P.R.E. dag, Jylland forår og Sjælland efterår.
DAMOCHA - lige år Sjælland, ulige år Jylland. Og vi holder fast i at afholde det i
august måned, da elevhestene stadig på græs, og det giver billigere bokse
(rejsebokse koster 1.000 kr. pr. stk.).
Kåring holder vi i efteråret.
Er der en økonomisk gevinst ved at holde det ét sted? Det er der jo, da der kun skal
buges ét sted. Men vi har jo lagt op til, at medlemmerne kan lægge sted til.
Men husk, at der kun er de der 7-12 heste til kåring hvert år. Til sammenligning
oplyste Charlotte Eichel Larsen, at der kan køres 22 heste igennem på 1 dag.
Vi diskuterer dette her hvert eneste år, og kåringen er et stort arbejde set i forhold til
de få heste, der stilles. Især for den stambogsdelegerede.

Afstemning på FB? Kun som meningsmåling. Der skal være heste nok – begge steder,
hvis det skal holdes to steder. Bestyrelsen skal gennemarbejde problematikken. Blev
dog enige om kåring i efteråret.
P.R.E. dag – Majbritt Christensen spurgte, om man kunne udvide kriteriet for at
deltage. F.eks. en hyggeklasse hoppe med føl eller noget, eller Vis din P.R.E. Her –
husk at skrive præsentation hjemmefra. Dressurklasse med åben votering blev også
foreslået. Foreningen savner input fra medlemmerne. Kan vi lave en brevkasse med
idéer? Foreningen har i 3 år haft en separat mailadresse til forslag – den bliver ikke
brugt. Bruge Facebook i stedet. Det er meget brugt. Brug foreningens side eller den
lukkede gruppe PRE medlemmer. Nanna Lyholm foreslog, at man lavede et foredrag,
hvor man viste, hvordan en P.R.E. skal se ud. Vise en typisk spansk og det modsatte.
Mette Andersen fortalte om forskellen på udstillingshestene og dressur-, køre-, og
vaquerahestene, når man er til SICAB. Vi talte om avlsmålet, og ANCCE har for flere
år siden sagt, at P.R.E. hesten er en dressurhest. Man skal se på hestens index. Der
kom forslag, om man kunne lave noget for blandinger med P.R.E. Men det blev
afslået. Foreningen er en avlsforening for den rene race, og derfor er P.R.E. dage kun
for racerene heste.
Kunne vi få en dommer op til at fortælle om, hvordan den spanske hest skal se ud?
F.eks. i forbindelse med DAMOCHA. Fortælle noget mere under unghesteklasserne –
og noget andet mellem unghesteklasserne.
F.eks. fortælle om, hvordan kåringen foregår. Eksempel med hest og kåringsark.
Foredrag om kåring, mål m.v.
Husk siden PRE medlemmer på FB til også at reklamere for medlemmernes egne
arrangementer. Husk, vi må ikke reklamere for salgsheste på nogen måde på FB. De
bliver slettet. Kan det betale sig at booste arrangementer på FB? Vi skal i stedet få
venner til at dele opslag.
Nyt fra stambogen
Når man har søgt om en ydelse, og der er betalt til stambogen, så får man en mail.
Drejer det sig f.eks. om et ejerskifte, så kan man selv holde øje med, hvor hurtigt det
ekspederes. Dette tiltag er lavet, da der i nogle lande syltes medlemmer – eller der
generelt er lang ekspeditionstid.
Et medlem har spurgt, om man kan få en kopi af kåringsarket på en hest, som man
ikke selv har stillet. Svaret er desværre nej. ANCCE betragter det som en privat sag
mellem avler og ANCCE. Alligevel skrev Charlotte til Arancha Rodriguez, som er leder
af den internationale afdeling af stambogen hos ANCCE. Hun spurgte, om det ville
være muligt at betale for at få en kopi, da vores avlere går meget op i bedømmelsen
af hensyn til den fremadrettede avl. Svaret var desværre stadig nej. Vi må nøjes med
det index, som er offentliggjort på hesten. Måske bliver der åbnet op for det om nogle
år.
Uddeling af foreningens pokaler
Pokal – mest deltagende ekvipage og 2. mest vindende ekvipage:
1: Igen i år gik pokalen for den mest deltagende ekvipage til Belinda Bonn Carlsen.

Pokalen for den mest vindende ekvipage gik til Charlotte Hoffmann-Timmol.
Generalforsamlingen sluttede herefter i god ro og orden.

