
Bestyrelsesmøde den 10. november 2013  

 

Til stede: Charlotte Eichel Larsen, Maybritt Rønn, Irmelin Fasterholdt, Tania Thorsø, 
Bo Wohlert Hansen, Gunvor Ejstrup og Hanne Kapitanska. Der var afbud fra Lika 

Ottosen.  

 

Dagsorden:  
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde  

2. Status fra formand  
3. Status fra kasserer  

4. Sager til behandling fra medlemmer  

5. Aktiviteter  

a. Kåring  
b. DAMOCHA  

c. Dyrskuer  

6. Runde for bestyrelsesmedlemmer  
7. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøde  

8. Eventuelt  

 
 

Ad 1  

 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  
 

Ad 2  

 
Avlere har været sene til at få indskrevet føl. Indskrivning for føl født i 1. halvår skal 

ske inden 31/12. Der bruges for meget tid til at rykke avlerne. Avlerne har selv ansvar 

for at holde sig opdateret via hjemmesiden og betale bøderne ved for sen 
indberetning.  

 

Det skal oplyses på hjemmesiden, at der ikke kan betales kontant til foreningen.  

 
Charlotte har modtaget mail fra den stambogsdelegerede i Holland. Der er en ny 

måde at snyde købere af PRE heste på i Spanien. Sælger meddeler ANCCE, at 

ejerskabskort er bortkommet, mens hestene er undervejs i transporten, og sælger får 
udstedt nye ejerskabskort. Køber står nu med ejerskabskort, der ikke kan anvendes. 

Der er ingen kontrakt og hestene er betalt kontant. Der er endnu ingen afgørelse i 

sagen. Vi kan blot opfordre vores medlemmer til at indgå skriftlig aftale med sælger 
samt betaling via bank.  

 

Charlotte foreslog, at hvert bestyrelsesmedlems opgaver fremgår af hjemmesiden, så 

medlemmernes henvendelser eventuelt vil fordele sig bedre. Dette godkendtes.  
 

Ad 3  

 
Der er et bankindestående ca. 154.500 og en kassebeholdning på ca. 2.000 samt 

debitorer for ca. 8.000.  

 



Der er skiftet bank til Nordea fra 1. november.  

 

Medlemmer skal kun rykkes én gang, før de slettes af medlemslisten. Eventuelt kan  
”rykker” sættes på hjemmesiden.  

 

Flere giver udtryk for, at de ikke vil være medlem, fordi der ikke sker noget for 

rytterne. Dette er et tilbagevendende problem, men det er en avlsforening og ikke en 
rideforening, og medlemmerne støtter ikke op om de arrangementer, der bliver lavet.  

 

Bo har fået et tilbud på tryk af bladet fra Valby Lyntryk på et hæfte med 28 sider i 
200 eksemplarer til kr. 5.240 + moms (i alt 6.550 kr., hvilket er billigere end, hvad vi 

betaler nu).  

 

Ad 4  
 

Et af medlemmerne har problemer med ejerskiftet af sin hest, hvor foreningen har 

forsøgt alt for at hjælpe. Medlemmet overtager nu selv og kontakter en advokat. 
 

 

Ad 5  
 

Kåring 2014 ønskes afholdt 5. - 6. juli.  

 

DAMOCHA 2014 ønskes afholdt 29. - 31. august.  
 

Charlotte og Bo forsøger at finde dressurryttere til show på Roskilde Dyrskue.  

 
Charlotte laver collage med medlemsblade fra 1994 til i dag.  

 

Maybritt finder ryttere til dyrskue på Fyn og Irmelin til Horsens.  
 

Hanne laver udkast til ansøgning om brug af kapsun på det fynske dyrskue og 

landsskuet.  

 
Der holdes reception i Roskilde, på Fyn og i Horsens. Det forsøges, om det er muligt 

at finde en lokal sponsor, der kan give et godt tilbud på mad m.m.  

 
Ad 6  

 

Hanne udsender gerne nyhedsbrev til medlemmerne, men vil ikke lave det. Det gør  
Charlotte. Irmelin sender opdateret medlemsliste til Hanne.  

 

Gunvor: Referater fra bestyrelsesmøde skal lægges på hjemmesiden. Hanne sender  

referater i Word-format til Charlotte.  
 

Bo ønskede at få adgang til resultater hos ANCCE. Det er ikke muligt. Kun 

stambogsdelegerede har adgang, og oplysninger må ikke videregives. Resultater fra 
morfologiske konkurrencer offentliggøres bl.a. på ANCCEs hjemmesie, men ikke de 

enkelte point. Måske det bliver muligt med tiden. Resultater fra kåring og viderekåring 

er ikke offentligt tilgængeligt, men bliver det måske. 



 

Foreningens logo tilhører foreningen og må ikke anvendes af andre, da det er tidligere 

misbrugt på hjemmesider som et garantistempel af hestekvaliteten. Emnet blev 
debatteret, og det blev besluttet, at der laves en gif-fil med foreningens logo og tekst 

om medlemskab af foreningen, som medlemmer kan søge om at få tilsendt til brug for 

hjemmeside og reklame. Charlotte kommer med udkast.  

 
Maybritt fremsætter forslag til ANCCE i forbindelse med SICAB om at udskrive en 

konkurrence om et verdensomspændende logo for den spanske hest. P.R.E.’en er en 

af de meget få hesteracer i verden, som ikke har et fælles logo for racen. Dette 
ønskes. 

 

Det er svært at sælge heste i øjeblikket. Priserne dumpes. Avlere må påregne at have  

hestene i 3 - 4 år, før de kan sælges. Der er useriøse avlere, der ofte vælger den 
nemme og billige løsning med den nærmeste hingst, og avlerne har forskellige 

avlsmål – nogle vil avle stort, andre småt. Dette kan foreningen ikke gøre noget ved, 

men blot rådgive så godt som muligt for de avlere, der henvender sig.  
 

Gunvor udsender forespørgsel om annonce til hingstekatalog. Irmelin sender 

medlemsliste til Gunvor.  
 

Flere bestyrelsesmedlemmer overvejer at trække sig til næste generalforsamling.  

De bestyrelsesmedlemmer, som har kontakt med medlemmer, bliver ofte ”svinet til”, 

og så mister man lysten til det frivillige arbejde og vil hellere koncentrere sig om sine 
egne heste.  

 

Nogle bruger meget tid på bestyrelsesarbejdet, mens nogle ikke har faste opgaver og  
derfor kun har få opgaver i forbindelse med kåring og DAMOCHA.  

 

Der er for mange medlemmer i bestyrelsen. Alle går i tænkeboks til næste 
bestyrelsesmøde, hvor det overvejes, hvordan bestyrelsen/foreningen kan 

sammensættes. Er der opgaver, der kan varetages af personer udenfor bestyrelsen, 

og hvordan bliver vi bedre til at varetage rytternes interesser.  

 
Ad 7  

 

Næste møde er den 22. februar 2014 og generalforsamling den 23. marts  
2014 i Vissenbjerghallerne.  

 

Ad 8  
 

Intet  

 

  
 

 



 


