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Referat fra generalforsamling 2022 

 

 
Ordinær Generalforsamling i Dansk P.R.E. Avlsforening  

Lørdag den 26. marts 2022 kl. 14.00  

 

Generalforsamlingen, som dette år afholdes på Fyn, foregår på: 

Heldagsskolen Lærkeskolen  

Gelstedvej 14  

5560 Årup  

 

1. Valg af dirigent  

 

Nicole Albæk 

 

2. Formanden aflægger beretning  

 

 

1 år er gået siden vi sad her sidst. Og hvor er det fantastisk at sidde her sammen for første gang i 2 

år, uden restriktioner, uden mundbind, uden afstand. Bare at kunne være sammen uden forbehold.  

De sidste års Corona har påvirket på flere områder og særligt vores arrangementer har lidt under 

det. Det tager lidt tid at komme på den anden side af. Og her vil jeg gerne komme med en bøn til 

alle vores medlemmer.  Vi bruger rigtigt meget tid på at lave arrangementer for vores skønne race, 

og det er nu vi skal i gang med at vise dem frem igen. Så husk nu at få meldt. Og gerne i så god tid 

som muligt. Så vi slipper for at skulle aflyse igen. Det er på tide at få vist skønne heste frem, 

avlshingstene skal vises så vi kan planlægge dette års føl, salgsheste, også selvom de er få, skal ud 

og vises frem, for der er ingen tvivl om at der er mangel på salgsheste. Og ud og vise hvad vi har 

øvet os på de sidste 2 år hvor vi alligevel har gemt os derhjemme. Så det er på tide at få fjernet 

Corona dynen og igen at komme ud og vise vores skønne heste frem, få snakket sammen på kryds 

og tværs, og hilst på hinanden i virkeligheden og ikke kun over de sociale medier.  

 

I 2021 lå Corona over os, og det gav kun muligheden for 2 arrangementer. Kåring og DAMOCHA. 

Og hvilket DAMOCHA. Fede rammer, søde dommere, dejlige heste, søde og sjove udstillere og en 

hel fantastisk weekend. Og jeg bliver som formand enormt stolt af en hårdtarbejdende bestyrelse 

som alle yder en kæmpe indsats og alle de frivillige som virkelig har taget en stor tørn i år. Anna 

Spindler og staldknægtenes laug var en uvurderlig hjælp. Charlotte stod som altid klar til at give en 

stor hånd ved computeren. Linda som tolk og underholder for dommeren. Og selv 1 klasses 

”lorteopsamler” var til stede. Der ligger et kæmpe arbejde ind i et arregement af den størrelse, før 

under og efter. Og det kan kun lade sig gøre når vi får hjælp udefra. Så stor tak til jer.  
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Kåringen blev heldigvis en realitet, og det er tydeligt at Spanien strammer op om deres 

kåringsregler. Og det ikke længere er en selvfølge at enhver p.r.e. hest kan kåres. Dette kommer nok 

til at kræve noget tilvænning både i Spanien og udenfor moderlandet og har også givet en del 

dønninger i ANCCE.  

Globalt er der stadig en stigning i avlen af P.R.E heste og interessen stiger særligt i Holland, 

Tyskland, og USA. LG PRE ANCCE bruger meget energi på at optimere deres platforme, således at 

så megen info som mulig er tilgængelig for os. Hvilket må ses i et meget positivt lys i forhold til 

andre avlsforbund.  

 

2022 er startet godt. Vi kan nu holde vores første generalforsamling uden en masse forbehold. Der 

er sendt forhånds tilmeldinger ud til dette år DAMOCHA og vi er glade for at kunne fortælle at det 

bliver til noget i år i vejle. Et arrangement vi glæder os meget til.  

Så har vi 2 P.R.E dage som vi håber meget på jeres opbakning til. 1 på Sjælland i holdbæk den 9 

april. Men hvor vi stadig mangler en del tilmeldinger for at det giver mening at bruge foreningens 

penge på. Og 1 i Jylland den 1 maj, som vi også håber i vil støtte op om. Det er til disse 

arrangementer vi får muligheden for at mødes, snakke sammen, udveksle erfaringer, og lærer meget 

mere om vores heste og vores medlemmers ønsker. Således at vi kan arbejde i den retning som i 

ønsker. Der er i året blevet brugt en del energi og arbejdstid på at kortlægge foreningens muligheder 

for at få en sports foreningen under DRF. Dette vil Nanna komme meget mere ind på under evt. Om 

tiden og pengene skal bruges på dette er jeres beslutning.  

Vi glæder os til 2022. og jeg vil herme gerne takke for jeres tid  

 

 

 

3. Kassereren aflægger beretning 

 

Så er der gået endnu et år hvor vi været plaget af Corona, men vi har heldigvis ikke kunne se det i 

medlemmer og folk har købt heste. 

Det blev til 59 ejerskifte i 2021. Dette er en stigning i forhold til 2020 hvor der blev lavet 43 

ejerskifte. Der er blevet lavet 25 føl indskrivninger, her er der også en stigning.  

Derudover er der lavet 24 nye avls koder og der er også lavet 15 nye ejerkoder i 2021. Dette er en 

stigning på avlskoder, men det samme antal i ejerkoder i 2021 som i 2020. Der blev købt 146 

ydelser i ANCCE i 2021 og det er en opgang fra 2020. 

 

Vi fik afholdt kåring både på Sjælland med 5 heste og i Jylland med 8 heste, så 13 heste i alt. Dette 

er 2 mere ind i 2020. Så dette betød at ANCCE igen i 2021 betalt fly og dommer udgifter.  

 

Vi fik også afholdt DAMOCHA på Sjælland i år der gik. Det kostede 76.688 kr. og der var en 

indtægt på 32.149 kr. og det vil sige at der var et underskud på 44.539 kr.  

Vi kommer også til at afholde DAMOCHA i 2022 der er pt. Tilmeldt 24 heste til og det afholdes i 

Vejle. 
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Der var 115 A-medlemmer og 34 B-medlemmer fra den 1-1-2021 til 31-12-2021, det er en stigning 

fra regnskabsår 2020 med 35 medlemmer. Der er kom 53 nye medlemmer til i 2021.  

 

Der har været indtægter i alt for 242.371 kr. og udgifter for i alt 207.396 kr. og dette giver et 

overskud på 34.975 kr.  

 

Det lykkedes ikke at afholde P.R.E dag i 2021, da der ikke var heste nok tilmeldt. Jeg håber vi kan 

komme til at afholde dem har i 2022 

 

 

 

4. Regnskab forelægges til godkendelse  

 

- Der spørges ind til hvor mange medlemmer der er aktuelt og hvor stor tilvæksten i medlemmer har 

været.  

Kassereren fortæller at hun sørger for at kontakte medlemmer der ikke betaler kontingent efter 

første opkrævning for at sikre at dem der fortsat ønsker at være medlem får betalt. 

Det konstateres at vi har haft en stor netto tilvækst i medlemmer. 

 

- Der spørges ind til hvad posten ”kontorartikler og porto” dækker over. 

Det afklares at det primært handler om forsendelsesomkostninger da alle papirerne på ydelser 

sendes til Spanien som anbefalet brev. Der har været en stigning i ydelser og dermed er posten 

steget. 

 

Regnskabet godkendes enstemmigt. 

 

5. Fastsættelse af kontingent  

 

Ingen ændringer 

350 kr for B medlemmer 

600 kr for A medlemmer 

+ 50 kr i opstartsgebyr for nye indmeldte 

 

6. Behandling af indkomne forslag  

 

Ændring af vedtægter om ydelser fra ANCCE 

 

§3 Ydelser fra ANCCE. 

En ydelse er i denne forbindelse kåringer, registreringer, bedækningsattester, DNAverifikation og 

andre serviceopgaver, der tilbydes af ANCCE til P.R.E. ejere. Danske ejere af P.R.E. heste skal 

behandles lige hvad angår hjælp til ydelser fra moderforbundet ANCCE, uanset om de er medlem af 
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foreningen eller ej. Dog skal ikke-medlemmer betale et gebyr for hver ydelse, de søger om, gennem 

foreningen. Gebyret for en ydelse må max. udgøre et beløb, som svarer til et års A-medlemskab. 

 

Ændres til: 

 

§3 Køb af ydelser fra ANCCE 

En ydelse er i denne forbindelse kåringer, registreringer, bedækningsattester, DNA-verifikationer 

og andre serviceopgaver, der tilbydes af ANCCE til P.R.E. A-medlemmer.  

 

Dette har tidligere været ændret, men pga. tekniske problemer med hjemmesiden er de tilrettede 

vedtægter forsvundet, hvorfor det nu igen bringes op til generalforsamling. 

 

 

 

Ændringen vedtages 

 

7. Valg af formand  

 

Mette Andersen genopstiller  

Ingen andre opstiller 

Mette vælges enstemmigt  

 

8. Valg af næstformand  

 

Belinda Bonn Carlsen genopstiller  

Ingen andre opstiller 

Belinda vælges enstemmigt  

 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

 

Sekretær, Anne Birgitte Krogh – genopstiller. 

Bestyrelsesmedlem, Heidi Laursen – genopstiller.  

Bestyrelsesmedlem. Nanna Lyholm – genopstiller.   

 

Bestyrrelsesmedlem, Helle Mereweather genopstiller ikke 

 

Nicole Albæk opstiller og vælges ind. 

 

 

10. Valg af revisor  

 

Lisbeth Svanebjerg 
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Genopstiller – og vælges. 

 

11. Eventuelt  

        A. DRF 

 

Vi elsker Den spanske hest. Derfor kan vi ikke få nok af dem! Vi ønsker at se dem på 

stævnepladserne, til opvisninger, på ridecentrene, til dyrskuer…. Ja alle steder hvor det ellers er 

tilladt for heste at komme. Hvorfor en sportsforening? Vi har skabt en forening alene med det 

formål at lave og formidle arrangementer med Den spanske hest og dens menneske. Vi bestræber os 

på at lave kvalitetstilbud til medlemmerne, på alle niveauer, som gør det endnu sjovere at ride PRE 

heste. Vi mener, at den spanske hests fremtid ligger i dens sportslige præstationer, og derfor skal 

fokus og kendskabet til Den spanske hests kvaliteter som sports- og brugshest skærpes gennem 

markedsføring og aktiviteter. For at det skal blive muligt, skal det være mere attraktivt at ride en 

spansk hest. Det kan det blive ved, at vi viser hvor godt Den spanske hest kan klare sig sportsligt – 

og hvor alsidig og omgængelig den øvrigt er. PRE Sport er for ALLE! PRE Sport er medlem af 

DRF, og følger Dansk Rideforbunds reglementer. Vores aktive medlemmer kan derfor starte klub, 

distrikts- og landsstævner i både PRES og andre rideklubber. Vores stævner vil være racestævner. 

Ved internationale og nationale stævner vil arrangørernes propositioner være gældende. Vi byder 

alle ryttere velkommen med en ren racet PRE hest. Der er omkostninger forbundet med etablering 

af en rideklub under DRF, disse omkostninger kan være en stor post at bære for en Avlsforening af 

vores størrelse. Vores tanke er at har man et medlemsskab af Dansk PRE Avlsforening, har man 

mulighed for gratis at være medlem af PRE Sport, således at man får endnu mere ud af sit 

medlemskab i Dansk PRE Avlsforening, og det dermed på sigt kunne give flere medlemmer til 

Avlsforeningen. Da Pre Avlsforening og PRE sport (i følge DRF) skal køres som 2 selvstændige 

foreninger, skal PRE Avlsforening betale et kontigent til PRE sport for de medlemmer der ønsker at 

benytte sig af klub tilbudet igennem Avlsforeningen. Vi skal bruge minimum 50 meldemmer, for at 

kunne stifte en klub, og da vores medlemmer skal findes i Avlsforeningen bliver dette en udgift for 

Avlsforeningen. I illustrationen herunder har vi sat et medlemskab til 100 kr. pr. Medlem årligt. 

Dermed vil opstarten for det første år med PRE Sport give et underskud på minimum 6100kr. For 

PRE sport. For Dansk PRE Avlsforening, som er sponsor for etablering af PRE Sport vil det give et 

underskud på 16.100 kr. Det første år. Derudover kommer der udgifter til oprettelse af en bankkonto 

ca. 1000 kr. Samt ca. 1000 kr. I årlig afgift for at have kontoen i banken. Der skal også medregnes 

omkostninger til revisor, samt oplæring i DRF Equipe, hvor der oprettes stævner og resultater.. År 2 

for PRE sport, bliver ikke meget anderledes da vi ikke for nogen indtægt ind PRE Sport vil have et 

underskud på 4.300kr. Ved 50 medlemmer. Dansk PRE Avlsforening vil have et underskud på 

minimun 14.300 kr. 

 

Der spørges ind til om DRF kræver et vist beløb i kontingent. Nanna svarer at det gør de ikke. 

Det koster 4000 at starte op og 5000 årligt il DRF. Der skal betales 22kr pr medlem pr år. 

Det koster 2500 + 10 kr pr start for at afholde et stævne. I så fald vil vi kunne få offentliggjort 

resultater på equipe.dk. 

Der kommer omkostninger på 1000,- årligt for at have en bank-konto til den nye forening. 
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75% af de adspurgte medlemmer synes det var en god ide da de blev spurgt, men ikke alle af disse 

ville selv benytte det. 

 

Susanne: Synes det var en god ide sidste år. Men nu hvor økonomien er klar og det kan ses hvor 

stor udgiften reelt er, så er det ikke længere en god ide. Der er ringe opbakning til PRE dagene, så 

der vurderes ikke at være engagement nok til at det kan betale sig. 

Mette: Erklærer sig enig med Susanne. 

 

Birgitte/Mette: Til vores PRE dage kan man starte uden licenser, regler mm fra DRF, denne 

fleksibilitet og rummelighed ville forsvinde hvis vi er under DRF 

 

Nanna: Vi er kommet frem til at de bliver for dyrt ifht. Til engagement. 

 

Afgørelse: Der er enighed om at det ikke er økonomisk rentabelt at gå videre med. 

 

B. Tilslutning til arrangementer: 

Nanna: Hvordan kan vi skabe større engagement til arrangementerne? 

 

Nicole: Det handler om marketing. Nicole arbejder med marketing og vil gerne byde ind med dette 

nu hvor hun er del af foreningen. 

 

Nanna: Det kunne lade sig gøre at få flere deltagere for år tilbage. Det er ikke klart hvad forskellen 

er. 

 

Birgitte: Det er ærgerligt at medlemmerne ikke melder til med det samme da det giver tvivl om 

arrangementet bliver til noget. 

 

Bente: Kunne man lave et arrangement sammen med f.eks. Lusitano og blandninger?  Dette fordi 

der er andre arrangementer der kan blive til noget da der er flere der er meldt til. 

Mette: Det kunne ikke lade sig gøre pga. ANCCE regler som siger at vi kun må lave arrangementer 

på ANCCE registrerede heste. 

 

Majbritt: Formulering på PRE dagens opslag – hvad er DAMOCHA kursus? En begynder vil ikke 

vide hvad det dækker over. Det er ikke klart hvad det drejer sig om.  

Birgitte: Vi er klar over dette og vil ændre på dette. 

 

Majbritt; Kan ikke helt se hvad hun skal komme for med en 2 års da den ikke kan noget. 

Mette: Man kan bruge det som salgsvindue for sit stutteri. Det kan bruges så kunderne ved hvem 

man er. Det er også en mulighed for at øve en ung hest i at være i byen. 

Majbritt: Det er tit at publikum kun er mennesker der har set mine heste før. 

Mette: Det er vigtigt at vi får heste nok, da det også er med til at gøre det attraktivt for publikum 
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Nanna: Måske vi kan kalde det et mesterskab – det trækker ryttere når det hedder sådan. 

Jane: Det er et trækplaster med foredragsholdere. 

Mette: Vi har undladt det, da PRE dagene i forvejen giver underskud og valgt kun at bruge disse 

penge til DAMOCHA 

 

Nicole: Der er mange medlemmer på facebook gruppen og der må være en potentielt publikum. 

 

Det konstateres at der er mange ting at skrue på.  

Vi kan blive bedre på sociale medier. 

Det er Birgitte der står for mail og formidling, da det er hende der har tiden, men hun ønsker støtte. 

 

Nicole: Hjemmesiden er ikke tilpasset mobil. Den er ikke særligt overskuelig, særligt ikke på 

telefonen.  

Mette: Vores host på domænet er meget brugervenlig for ukyndige, men til gengæld er den ikke 

optimal til mobil. Det er nødvendigt at det er et format som ”alle” kan arbejde med, så vi ikke 

risikerer at stå med en hjemmesiden ingen kan administrere. Der skal arbejdes med dette. 

 

 

C. Uddeling af pokaler 

Panadero LXXXV – Malene Dorthea Lindberg – Flest point på Go 

Bailaora CXLIII– Freya Madsen – Mest deltagende ved alt andet end det der er på Go (dyrskuer, 

championater mm.) 

 

D. Ideer 

 U

dlodde præmie for tilmelding til nyhedsbrev 

- e

vt. tur til SICAB 

 I

nstagramkonto 

 T

rækplaster i form af en spansk fremviser, f.eks. Rafael Soto 

 C

hristina Barimani – show til PRE dag 

 C

irkusprinssesen – har en PRE 

 

Mette: Det er svært at forsvare at bruge så mange penge på arrangementer med så få deltagere, som 

endda ofte er bestyrelsen medlemmer.  

- Majbritt – egenbetaling på det ekstra. Kan måske trække publikum til 
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