
 

Bestyrelsesmøde 
Dansk PRE Avlsforening 
 

Dato: 11. oktober 2015 

Tid: Kl. 12.00 

Sted: Anette Thestrup 

Møde indkaldt af: Nanna Lyholm Mødetype:  Bestyrelsesmøde 

Ansvarlig for 
udstyr: 

 Referent:  Nanna Lyholm 

Ordstyrer:    

Deltagere:  Charlotte Eichel Larsen, Maybritt Rønn, Mette Andersen, Anette Thestrup, Morten 
Nedergaard Andersen, Britt Hansen og Nanna Lyholm 

 

Læs følgende:  

Medbring 
følgende: 

 

Referat 

 

Godkendelse af referat: Forrige referat blev godkendt. 

 

Status fra formanden: Charlotte 

Flere lande har klaget over priserne fra LG ANCCE. Stambogen har derfor bedt de forskellige lande om en 
specifikation af satserne.  

Charlotte har lavet en specifikation, hvor alle foreningens udgifter er regnet med, som f.eks. frimærker, papir og 
andre omkostninger. 

Hvis man har fuldt medlemskab af ANCCE, skal det fremover meddeles de stambogsdelegerede, når man søger 
om ydelser igennem foreningen.  

 

 

 

 

 

Status fra Kasser: Anette 

Der er ved at være styr på foreningens regnskab, samt medlemslister. 

 

    

Punkt på 
dagsorden 

Nyt fra stambogen Præsentator  

Diskussion:  

Det er vigtigt ved køb af en PRE, at man sørger for at få et underskrevet ejerskabskort med. Det kan være meget 
besværligt at fremskaffe en underskrift fra tidligere ejer. Er man i tvivl, er det en god idé at kontakte foreningen og få 
undersøgt, om hesten har et ejerskabskort. Dette kan man i øvrigt også selv tjekke på Netstambogen. I hestens 
oplysninger øverst, vil der stå et YES/SI ud for Ownershipcard/Carta de titularidad. 

Konklusioner: Overordnet skal det synliggøres på foreningens hjemmeside, blad og FB side. 



 

Handlingspunkter  Ansvarlig person Frist 

    

    

    

    

 

    

Punkt på 
dagsorden 

Dyrskuer Præsentator  

Diskussion: Intet nyt 

  

Konklusioner:  

 

Handlingspunkter  Ansvarlig person Frist 

    

    

    

    

 

 

Punkt på 
dagsorden 

Kåringer Præsentator  

Diskussion: Kåring / avlsgodkendelse / basis evaluering. 

Flere medlemmer har stillet deres sted til rådighed under kåringerne, det er foreningen meget glade for og vil derfor 
gerne give en gave på en værdi af 500 kr. til de personer, der stiller deres sted til rådighed gratis. 

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at KÅRING er et forkert ord at bruge. I stedet skal vi vænne os til at 
bruge ordet avlsgodkendelse eller basis evaluering. 

Der var forslag om at lave avlsgodkendelsen som et socialt arrangement, så der blev samlet flere på et sted, og der 
så var tid til en snak og lidt god mad. 

Konklusioner: Næste avlsgodkendelse er 2. – 3. juli 2016 

 

Handlingspunkter Ansvarlig person Frist 

 Der skal lægges en føler ud på foreningens hjemmeside og FB side, 
om det var en idé at holde avlsgodkendelsen som et socialt 
arrangement på kun 1 – 2 steder i landet.  

Charlotte og Britt  

 Undersøg om Lis Kristiansen vil lægge sted til næste avlsgodkendelse. Mette  

    

    

 
 
 
 
 



 

Punkt på 
dagsorden  

DAMOCHA Præsentator   

Diskussion: Evaluering af DAMOCHA 2015 

 Vi havde et godt DAMOCHA, som var velbesøgt, selvom vi var kommet lidt langt op i Danmark. 

 

Bestyrelsen er dog opmærksom på, at flere medlemmer ønsker, at det bliver rykket længere ned i landet. 

 

Under DAMOCHA blev der indgivet en mundtlig klage over halte heste. Bestyrelsen har ikke tidligere håndteret 
sådanne klager og spurgte vores 2 spanske dommere til råds. Dommerne kunne ikke sige, om hestene var urent 
gående, eller om det kan skyldtes en rytterfejl. Bestyrelsen valgte at lade hestene gå med i rideprøven, men vil 
fremover være meget mere opmærksom på dette problem, da der selvfølgelig ikke skal fremvises halte heste. 

Derudover skal fremtidlige klager også modtages skriftligt. 

 

På baggrund af overstående episode er vi også nødt til at have flere retningslinjer for syge og halte heste. 

I Spanien har man en teknisk delegeret til at stå ved opvarmningsbanerne og sørge for opsyn med, at hestene bliver 
behandlet ordentligt, og at tonen imellem udstillere og tilskuere foregår ordentligt. 

Vi vil undersøge om det er muligt at bruge officials under DRF. 

 

Ligeledes vil indsyn af hestene også blive opstrammet lidt. Fremover skal alle heste vises for dyrlægen i skridt og 
trav på lige og buet spor, inden konkurrencerne starter. 

Har man en hest, der er blevet medicineret i ugerne op til en konkurrence, skal man sørge for, at medicinen ikke er 
på dopinglisten, evt. få egen dyrlæge til at udskive en attest, som kan vises til indsynsdyrlægen. 

Foreningen forholder sig til FEIs dopingliste og følger deres vejledninger og regler.     

 

Får man behov for at bytte en tilmeldt hest ud med en anden, skal der foreligge en dyrlægeattest på den hest, der 
bliver meldt fra. 

 

Der skal udleveres rosetter for bedste rideprøve efter hver sektion lige efter rideprøven. 

 

Vallakker kan ifølge ANCCE ikke længere indgå i konkurrencen om Bedste Rideprøve, der vil derfor blive lavet en 
foreningspræmie for bedste rideprøve for vallakker. 

 

Bedste 1 års hoppe og hingst samt bedste vallak får ikke en stor rød/hvid roset. De får den roset, som udleveres til 
1. pladsen, da nr. 1 automatisk vil få præmien. 

 

Ændringer i dresscode under DAMOCHA eller andre ændringer skal meddeles tydeligt i højtalerne. 

 

Information om, hvilke heste der går videre til om søndagen, skal tydeliggøres bedre, så der ikke skabes forvirring 
blandt udstillere. 

 

Linda Øland fortalte, at et 3 stjerne hotel var rigeligt fint til vores dommere. Et 4 stjernet hotel i Spanien er et 3 
stjernet hotel i Danmark. Det gør det lidt nemmere at finde hotel fremover.   

 

Fotograf: Ikke alle billeder blev så gode, derfor vil der fremover blive stillet krav til fotografen, samt der skal tages 
stand billeder udenfor. 

 

Bedste avler: Man vælger selv de 3 heste, man vil stille med til bedste avler. Man vælger dem ud, efter at hestene 
er blevet bedømt. Derefter vil dommeren vurdere og udpege vinderen. 

  

Der blev gjort opmærksom på, at der ikke måtte være reklamer på boksene under DAMOCHA, men gerne stutteri 
logo. 

Der skal tjekkes i reglementet, hvor dette står skrevet. 

 



Konklusioner: Der er flere ting, der skal evalueres og ændres til næste års DAMOCHA. 

 

Handlingspunkter Ansvarlig person Frist 

 Mette undersøger mulighederne for næste DAMOCHA enten den 19. -
21. august eller den 26. – 28. august på Team Cabe i Ringsted. 

Mette  

 Forsidebillede til næste blad evt. et billede fra Laura Brøndrum. Morten  

    

    

    

 

 

Punkt på 
dagsorden 

Store Hestedag Præsentator  

Diskussion: Deltagelse 

Blev afholdt den 5. – 6. september 2015. 

Standen til Store Hestedag var godt besøgt, dog ønskes der, at flere medlemmer vil hjælpe til med at bemandingen 
af standen. 

Flag og kuglepinde var et hit. 

Konklusioner:  

 

Handlingspunkter Ansvarlig person Frist 

    

    

    

    

 

 

Punkt på 
dagsorden 

Generalforsamling Præsentator  

Diskussion: 23. april 2016 i Vissenbjerg hallerne 

Bestyrelsen mødes kl. 13.30 

Generalforsamlingen starter kl. 15 efterfulgt af spisning. 

 

Konklusioner:  

 

Handlingspunkter Ansvarlig person Frist 

 Til næste generalforsamling, skal der laves en ny formulering omkring 
ændringer i medlemskontingenter. 

  

 Booking af Vissenbjerg hallen samt spisning Mette  

 Indkaldelse sendes ud Charlotte  

    

 

 

Punkt på Runde fra bestyrelsen Præsentator  



dagsorden 

Diskussion:  

Mette: Tonen i bestyrelsen skal være bedre, man skal tale pænt om folk og til folk. 

Som repræsentant for PRE avlsforening skal man passe på ikke at komme med sine personlige holdninger. 

Konklusioner:  

 

Handlingspunkter Ansvarlig person Frist 

    

    

    

    

 

 

Punkt på 
dagsorden 

Huskeliste til arrangementer Præsentator Mette 

Diskussion:  

 

Konklusioner:  

 

Handlingspunkter Ansvarlig person Frist 

    

    

    

    

 

 

Punkt på 
dagsorden 

Ansvarsområder for bestyrelsen  Præsentator Nanna 

Diskussion:  

 

Konklusioner:  

 

Handlingspunkter Ansvarlig person Frist 

    

    

    

    



 

 

Punkt på 
dagsorden 

Eventuelt Præsentator  

Diskussion: Intet 

 

Konklusioner:  

 

Handlingspunkter Ansvarlig person Frist 

    

    

    

    

 
 
 
 

 

Kommende Bestyrelsesmøder: 17/1-2016 kl. 12.00 hos Mette og 13/3-2016 kl. 12.00 hos Anette 

 

  

Godkendelse af referat: 

(underskrift) 

 

 

 


