
 

Bestyrelsesmøde 
Dansk PRE Avlsforening 
 

Dato: 12. juli 2015 

Tid: Kl. 12.00 

Sted: Maybritt Rønn 

Møde indkaldt af: Nanna Lyholm Mødetype:  Bestyrelsesmøde 

Ansvarlig for 
udstyr: 

 Referent:  Nanna Lyholm 

Ordstyrer:    

Deltagere:  

 
 
Fraværende: 

Charlotte Eichel Larsen, Maybritt Rønn, Mette Andersen, Anette Thestrup, Britt Hansen og 
Nanna Lyholm 

 
Morten Nedergaard Andersen 

 

Læs følgende:  

Medbring 
følgende: 

 

Referat 

 

Godkendelse af referat: Forrige referat blev godkendt. Fremover skal referatet godkendes inden for en uge, efter 
det er sendt ud. 

 

Status fra formanden:  

Charlotte meddeler, at der er kommet 24 nye A-medlemmer til foreningen i år. 

Stambogssystemet bliver løbende opdateret, så det bliver nemmere at arbejde med. 

Bedste basiskåring til dato. 

 

 

 

Status fra Kasser:  

Anette har fået adgang til netbank og dankort. 

Medlemslisten bliver opdateret, og medlemskontingenter bliver sendt ud. 

Når der bestilles ting til foreningen, skal der indhentes tilbud, så der ikke kommer nogen overraskelser.  

 

    

Punkt på 
dagsorden 

Dyrskuer Præsentator  

Diskussion:  

Roskilde gik rigtig godt, der var mange mennesker, og Roskilde holdet havde fået lavet en flot stand, der tiltrak 
mange mennesker. 

Det Fynske dyrskue forløb også fint. 

Desværre nåede de nyindkøbte reklameartikler ikke frem til det fynske dyrskue. 

Der kan ses en øget aktivitet på foreningens hjemmeside og FB side efter dyrskuerne, samt øget aktivitet på 
fremvisning af salgsheste. 

Resultaterne fra dyrskuerne skal så vidt det er muligt på foreningens hjemmeside/fb med det samme. 

Næste år ønsker foreningen også at være repræsenteret til Landsskuet i Herning. 



Konklusioner: Mere synlighed skaber en øget aktivitet for vores spanske heste. 

 

Handlingspunkter  Ansvarlig person Frist 

 Landskuet Herning Maybritt/Morten  

    

    

    

 

 

Punkt på 
dagsorden 

Kåringer Præsentator  

Diskussion:  

17 heste var stillet til kåring, og alle 17 heste fik deres avlsgodkendelse  

Alexandra var en meget behagelig dyrlæge, der havde god tid til at snakke med hesteejerne. 

Hun havde ros til vores avl i Danmark. 

I sidste øjeblik blev det muligt at have 3 heste til kåring på Fyn. Dette blev desværre ikke meldt tydeligt nok ud, og 
der blev lidt forvirring om, hvem der kørte med Charlotte og dyrlægen rundt i landet.  

Morten havde fået et tilbud på mad fra "Nilles Kro", som var videresendt på mail til Charlotte, der desværre ikke 
havde modtaget denne mail. Gitte Toft havde i stedet sørget for mad. 

Fremadrettet skal der være mulighed for frokost på samlingsstederne 

Konklusioner: En vellykket kåring med stor ros for den spanske dyrlæge.  

 

Handlingspunkter Ansvarlig person Frist 

    

    

    

    

 

 

Punkt på 
dagsorden  

DAMOCHA Præsentator   

Diskussion: Den 22. – 23. august Aalestrup Ridecenter 

 Dommere er bestilt. 

 Det er muligt at efteranmelde for et begrænset antal heste for 200 kr. ekstra pr. hest. 

 Det er muligt at få titlen som Bedste Danske Avler og Bedste Danskavlede hingst/hoppe, hvis man står 
som opdrætter af hesten i stambogen. 

 Rideprøven er frivillig for hopper, og man kan dermed tilmelde/framelde sin hoppe på dagen, da hoppens 
point ikke tæller i hoppens samlede bedømmelse. 

 Hjælpere: Der skal bruges 3 hjælpere ved dommerbordet, Charlotte, Anette og Ann Birgitte Krogh. 

 Tolk: Charlotte hører Linda Øland, om hun vil være tolk. 

 Smed: Belinda B. Carlsen. 

 Lørdag morgen og lørdag eftermiddag mødes bestyrelsen til en opsamling. 

 Dresscode skal overholdes, konsekvensen kan være diskvalifikation. 

 Alle søger sponsorer. Husk at melde ud på mail, hvem der er skrevet til. 

    

 

Konklusioner:  



 

Handlingspunkter Ansvarlig person Frist 

 Speaker: Søger en via vores hjemmeside og FB Mette  

 Fotograf: Tilbud.. Charlotte  

 Dyrlæge: Forhør i nærområde Mette  

 Hotel til dommere og tolk Anette  

 Fly /transport til dommere / Tolk Maybritt  

 Rosetter Maybritt  

 Freka: Dækkener / gavekort Anette  

 Dresscode lægges på hjemmeside/FB (står allerede på hjemmesiden 
under ”Om DAMOCHA”, hvor der er links til billeder med optømning og 
påklædning. 

Charlotte/Britt  

 Plakat jpg, pdf Charlotte  

 Annoncering Heste Nettet Charlotte  

 Pressemeddelelse Charlotte  

 Annoncering Hest & Rytter Mette  

 Spisning opslag på hjemmeside/FB Mette  

 

 

Punkt på 
dagsorden 

Store Hestedag Præsentator  

Diskussion: Deltagelse 

Afholdes den 5. – 6. september 2015. 

Der er tilmeldt spanske heste til Store Hestedag. 

Ann Birgitte Krogh er racerepræsentant. 

Charlotte deltager med stand. 

Roskilde holdet står for standen i dagene. 

Konklusioner:  

 

Handlingspunkter Ansvarlig person Frist 

 Kommer med standen Charlotte  

 Bemanding til standen Roskilde holdet  

    

    

 

 

Punkt på 
dagsorden 

Generalforsamling Præsentator  

Diskussion: Fremmøde 

 Dato planlægges til næste møde 

Konklusioner:  



 

Handlingspunkter Ansvarlig person Frist 

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

  

    

    

    

 

 

Punkt på 
dagsorden 

Runde fra bestyrelsen Præsentator  

Diskussion:  

Tonen i mails har været til debat, da denne til tider har været meget "hård". 

Alle var enige om, at for det fremtidige samarbejde bestyrelsen imellem, er det vigtigt at man tænker over 
hvordan man formulerer sig på mail. - Og at hvis man er sur, træt, irritabel, etc. ikke lader det gå ud over 
andre bestyrelsesmedlemmer, men evt. lige venter med at svare til næste dag, samt at man læser mails 
med åbent sind. 

 

Konklusioner:  

 

Handlingspunkter Ansvarlig person Frist 

    

 Dato for SICAB lægges på hjemmesiden/FB Britt  

    

    

 

 

Punkt på 
dagsorden 

Huskeliste til arrangementer Præsentator Mette 

Diskussion:  

• Huskeliste til arrangementer findes frem til næste møde og tilrettes. 

Konklusioner:  

 

Handlingspunkter Ansvarlig person Frist 

 Gamle lister findes frem. Anette/Charlotte  

    

    

    

 

 

Punkt på 
dagsorden 

Ansvarsområder for bestyrelsen  Præsentator Nanna 

Diskussion:  



Arbejdsopgaver/ansvarsområder: 

Britt: Hjemmeside, Roskilde Dyrskue, Store Hestedag, Freka Shop. 

Maybritt: Stambogen, Det Fynske Dyrskue. 

Charlotte: Formand, stambogen, blad. 

Anette: Kasserer 

Morten: Jyske dyrskuer. 

Mette: Nye medlemmer, velkomstpakke, Det Fynske Dyrskue, Facebook 

Nanna: Sekretær. 

Konklusioner:  

 

Handlingspunkter Ansvarlig person Frist 

    

    

    

    

 

 

Punkt på 
dagsorden 

Eventuelt Præsentator  

Diskussion:  

Deadline næste medlemsblad er 1. september. 

 

Konklusioner:  

 

Handlingspunkter Ansvarlig person Frist 

    

    

    

    

 
 
 
 

 

Kommende Bestyrelsesmøder:  

 

  

Godkendelse af referat: 

(underskrift) 

 

 

 


