
Bestyrelsesmøde før generalforsamlingen den 25. marts 2017 

 

Til stede: Charlotte Eichel Larsen, Mette Andersen, Anette Thestrup, Belinda Bonn 
Carlsen, Heidi Laursen.  

Fraværende: Sabrina Concu og Morten Andersen. 

 
Punkter: 

Generalforsamling 

Ingen indkomne forslag. Alle i bestyrelsen genopstiller. Vi forventer en stille og rolig 

generalforsamling. Hvis muligt, vil vi gerne have Hanne Kapitanska til at skrive referat. 
Vores revisor gennem mange år, Peter Jensen, ønskede ikke genvalg. Anette Thestrup 

har så spurgt Lisbeth Svanebjerg, om hun ønskede posten, og dette accepterede hun.  

 
Dirigent 

Vi foreslog Zuzette Kraft. Til næste år skriver vi på indkaldelsen, at kontingentet går 

fra 1. maj til 30. april, så vi ikke får spørgsmålet om betaling af kontingent inden 1. 
januar for at kunne stemme. 

 

Stambogen 

Vi har igen i år sendt priser til ANNCE til godkendelse. Og har her gjort dem 
opmærksomme på, at vi overvejer at sætte prisen op på avlsgodkendelsen, da vi 

havde tab sidste år.  

I stambogen kan man betale ekstra for at få ekspederet sine papirer hurtigere. Vi skal 
undersøge, hvad denne pris er og dernæst sætte det på hjemmesiden. Den nye regel 

omkring indskrivning gør, at der er en del ventetid ved ANNCE. Det er en rigtigt god 

ide at være i god tid. 

 
Basis avlsgodkendelse 

Gunnarsholm, Hestehavevej 10, Rønnede på Sjælland har sagt ja til at huse os. De vil 

gerne have, at det er om lørdagen. Britt spørger lige, om det ikke kan være søndag, 
da vi skal sætte dyrlægen af i lufthavnen søndag – og der kan blive tidspres, hvis vi 

skal køre fra Jylland den dag. Gunnarsholm tager 2.800 for faciliteterne og 200 kr. pr. 

boks. Heidi Laursen har været forbi på Hemstok Østergård i Skanderborg, men har 
desværre ikke fundet dem hjemme. Hun forsøger at booke stedet til om lørdag. Vi 

brugte også Hemstok Østergård sidste år, og det er fine forhold. Der er sidste 

tilmelding til avlsgodkendelse torsdag den 1. juni 2017. Sidste års avlsgodkendelse 

kostede foreningen ca. 6.500 kr. Det er svært at få økonomien til at hænge sammen. 
Vi er nødt til at hæve prisen for at kunne sikre, at vi kan afholde avlsgodkendelsen 

hvert år. Vi tager punktet med til generalforsamlingen. Vi vil gerne have input fra 

medlemmerne.    
 

Post/Nye medlemmer   

Det koster nu 50 kr. at fylde kuverten. Så vi kontrolvejer, inden vi sender. Vi bestiller 
tryk af flere foreningsfoldere - 150 stk. Vi skal generelt undersøge DAO 

(pakkeforsendelse). Heidi Laursen undersøger priser ved de forskellige. 

 

Dyrskuer  
Mette Andersen har lagt en note ud på foreningens Facebook side. Irmelin Fasterholdt 

stopper med at racerepræsentant på Horsens Dyrskue. Birthe Buhl Jensen med 

hingsten Kike JV har sagt, at hun måske kommer til Horsens i år. Mette Andersen 
spørger hende, om hun vil være racerepræsentant. Mette Andersen undersøger alle 

skuer og sørger for ærespræmier. Sender regning til Anette Thestrup. Vi skal bede om 

lov af heste ejerne til at offentliggøre karakteristikkerne på hestene. Derfor er det 
heste ejerne selv, der skal sørge for at tage et foto af karakteristikken/plaketten og 



maile til Charlotte Eichel Larsen.  

På Det Fynske Dyrskue udstiller Mette Andersen og er racerepræsentant. Undersøger 

mulighederne for en showhest.  
 

Roskilde Dyrskue: Britt Hansen har arbejdsweekend og kan derfor ikke være der. Britt 

Hansen har standen. Belinda Bonn Carlsen tager på Roskilde. Vi skal søge efter arme 
og ben til at hjælpe med standen. Mette Andersen sætter info ud på Facebook siden, 

at hvis der skal være stand på Roskilde, så er medlemmerne også nødt til at byde ind. 

 

Mobile Pay 
Anette Thestrup har undersøgt mulighederne, og det var umiddelbart for dyrt. Der 

blev foreslået en billig smartphone og et taletidskort. Dette undersøges. 

 
Tidligere stambogsarbejder og foreningens ting 

Anette Thestrup forsøger at få en aftale om aflevering af foreningens ting. Dette punkt 

forventes afsluttet snarest.  
 

Punkter til næste møde: 

Mødedatoer og beliggenhed. 

 


