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Bestyrelsesmøde i Dansk P.R.E. Avlsforening 
 
Lørdag den 4. oktober 2014 kl. 12.30 hos Maybritt Rønn. 
Til stede: Charlotte Eichel Larsen, Maybritt Rønn, Mette Andersen og Nanna Lyholm. Med på 
telefon var Irmelin Fasterholdt. Der var afbud fra Cathrin Abigael 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Status fra formand 

ANCCE lukker alle systemer mandag den 6. oktober pga. opdateringer. Dette 

inkluderer Netstambogen og mobil app’en. 

 

Freka shop skal opdateres. Der efterspørges en vinterjakke. Se, hvad de andre 

forbund har. 

 

3. Status fra kasserer 

Der er pt. 187.000 kr. på foreningens konto. Vi afventer regning fra Team Cabe på ca. 

22.000 kr. 

 

4. Sager til behandling fra medlemmer 

Flere medlemmer har spurgt til Cathrins virke i bestyrelsen. Bestyrelsen har besluttet, 

at Charlotte tager en snak med hende omkring hendes plads i bestyrelsen, da vi ikke 

kan have et spøgelsesmedlem siddende. 

 

Bo Wohlert Hansen har stillet spørgsmålstegn ved formuleringen i pressemeddelelsen. 

Der blev lavet et notat til den tidligere pressemeddelelse. Dette notat er bestyrelsens 

endegyldige svar på Bos spørgsmål, da vi ikke ønsker at bruge mere tid på et ikke-

medlem. Vi kan kun opfordre Bo til at melde sig ind i foreningen igen, hvis han ønsker 

at få besvaret yderligere spørgsmål.   

 

Ninette har sendt bestyrelsen et par kommentar til DAMOCHA, disse er gennemgået 

og taget til efterretning. 

 

5. Aktiviteter 

a. DAMOCHA 

Vi kan konkludere, at vi havde et rigtig godt DAMOCHA, måske et af de bedste indtil 

nu. Der har været mange positive tilbagemeldinger fra udstillerne. 
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Men selv om tingene bare kører, kan det gå galt, og det oplevede vi desværre i 

sektion 1, hvor der skete en serverfejl, så der opstod en kopi. Fremadrettet tjekkes alt 

3 gange, og der tages kopi af pointarket undervejs.  

 

Bedste rideprøve for vallakker: Hesten var taget hjem, derfor blev denne roset ikke 

uddelt. 

 

Der opfordres til, at man stiller op i korrekt påklædning. Dette bliver der strammet op 

på til næste år, da man kan blive diskvalificeret på det.  

 

Tjekliste til næste år: 

 Husk at påføre tidsplan for alle konkurrencer i programmet; inkl. 

gangartskonkurrencen. 

 Camping betales direkte til foreningen. 

 Fremadrettet tilbydes der ikke klasser for vallakker under 4 år. 

 Efteranmeldelse overvejes. 

 Skema over oprangering til søndagens titler. 

 Mere synlighed over arrangementet (annoncering)  

 

KÅRINGER 

Vilhelmsdal vil gerne stille sted til rådighed ved kåringer på sjælland. Maybritt vil 

gerne stille sted til rådighed for kåringer på Fyn. 
 

6. Generalforsamling 

26. april 2015 

Dagsorden skal være ude senest 1. april. 

Til næste bestyrelsesmøde gennemgås foreningens vedtægter. 

 

7. Runde for bestyrelsesmedlemmer 

Irmelin ønsker at komme af med opgaven med at sende velkomstbreve ud til nye 

medlemmer. Charlotte varetager fremover denne opgave. 

 

Nanna tjekker om det kunne være en mulighed at have en lille stand til Hest og Rytter 

i Herning i 2015 

 

8. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder 

Næste bestyrelsesmøde er 24. januar 2014. 

 

9. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 

 


