
Referat bestyrelsesmøde, 12-09-2019 
Til stede: Mette, Heidi, Birgitte, Helle,  Belinda, Anna Birgitte 

 

Evaluering af Damocha 
 
- Sted, ikke godt nok, der var ikke muget, beskidt, Vi afventer stadig regning.  
- Dyrlægen. Var enten ikke godt nok informeret,Eller ikke opdateret nok.  
- Økonomi: Vi har ikke overblik endnu. Da vi mangler et par stor regninger.  
- Ekstra opgaver: Der var ekstra opgaver i forhold til mad som ikke var forventet.  
- Generelt indtryk:  
 
Det er svært at lave et godt arrangement når det skal være så billigt. Generelt har vi fået positive 
tilkendegivelser.  
Vi skal være bedre til at uddelgere opgaver til andre. Således at det ikke kun er os der står med 
det.  
 
Der skal ikke være andet end DAMOCHA om søndagen.  
 
Der mangler stadig nogle regninger. Dem afventer vi.  
 
- Hvor ofte skal vi have det fremadrettet ?  
 
Vi kan ikke gøre det billigere, og der var kun 25 heste, fordelt på 14 udstillere. Der skal ligges hvert 
andet år. Hver anden gang sjælland, hver anden gang jylland. Der skal være sidste tilmelding 2 
måneder før i stedet for 1 måned før.  
 
Planlægning kåring 
 
Der er meldt 12 heste til. Der er betalt for 11.  
5 i jylland.  
7 på sjælland.  
 
Vi starter kl. 11. der er sat 30 min af pr tid. i jylland.  
 
Belinda er på sjælland. Heidi i Jylland.  
 
Helle henter dommer ved lufthavnen. og tager ham med til Skanderborg. Charlotte tager ham med 
derfra lørdag. Søndag i Slagelse kl. 10. Enten Belinda eller AB køre ham i lufthavnen.  
 
Planlægning PRE dag sjælland.  
Sted: Landboskolen i roskilde. Er booket til den: 26/10-2019.  



Propotioner + tilmelding, Mette sender tekst til Helle. Hun ser om hun kan nå at ligge det lidt 
lækkert op.  
 
Pris. 2500 for stedet og 275 kr. pr boks.  
 
Tilmelding sendes til Birgitte, hun laver startliste og sender til Belinda.  
 
Sidste tilmelding. 11 / 10 -19 og der skal være 10 heste for at det gennemføres.  
1,2,3 rosetter til cuppen. og Jubilæumsrosetter.  
 
Genenerel økonomi: Der står pt. 140.000 kr. Der mangler dog et par store poster fra DAMOCHA. + 
der er indbetalt til kåring men ikke betalt til ANNCE. 
 
Jubilæums blad: Vi vil gerne have lavet et blad, evt med helsides annoncer for stutterier. Gerne 
annoncer bagerst i bladet. Artikler for steder.Vi lægger op om der er nogen der vil lave en artikle 
omkring oplevelser.  
 
Vi har 6 jubilæums Rosetter tilbage. Der udleveres ikke til kåring. 
Stambogen:  
 
Mette laver et opslag på P.R.E stambog, hvad deres planer for dette års stambogskursus er. 
 


