
Bestyrelsesmøde den 14. september 2013  

 

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

 

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  

 

Der mangler ordentlig kommunikation. Tje,k at du sender til korrekt mailadresse.  
 

Alle skal være gode til at byde ind på opgaver til bestyrelsesarbejde. Man bør selv  

byde ind og ikke få tildelt opgaver.  
 

Alle i bestyrelsen kan skrive på foreningens profil på Facebook.  

 

Der er født 37 føl i år, men en nogle har desværre ikke overlevet. Der er i alt 23 
danskavlede føl.  

 

ANCCE har strammet op på tidsfrister. Når papirer til indskrivning laves, er der 6 uger  
til dyrlæge m.m. Charlotte giver medlemmerne 5 uger, så er der en uge til at sørge 

for papirarbejdet.  

 
Maybritt modtager ejerskabskort fra medlemmer, men ingen oplysninger eller 

blanketter, og der bruges alt for meget tid på det.  

 

Det fremgår af hjemmesiden, hvad der skal ske, når man får en PRE, men 
medlemmer læser det ikke altid. Send evt. en mail ved henvendelse fra ny PRE-ejer, 

så det kan læses igen og igen.  

 
Der kan eventuelt oprettes FAQ på hjemmesiden.  

 

 



Ad 3  

 

Der er et bankindestående ca. 160.000. Det er det samme som pr. 1. januar, så alt  
hvad der kommer ind bliver brugt. Savner annonceindtægter.  

 

Bo forsøger stadig at indhente sponsor/annoncer fra forsikringsselskab, trailerfirma og  

foderstofforretning.  
 

Bo forsøger at finde nyt og billigere trykkeri.  

 
Bo foreslår, at der eventuelt kan gives rabat på kontingent ved indmeldelse i 

forbindelse med dyrskuer og Store Hestedag.  

 

Medlemmerne får ikke meget for deres penge – endnu mindre, efter at 
medlemsbladet kun udkommer 2 gange om året.  

 

Forslag: Nyhedsbrev med relevant stof udsendes en gang om måneden. Nyheder 
sendes til Hanne, der sørger for udsendelse til medlemmer pr. mail hver uge, hvis der 

er relevant nyt. Nyhedsbrev udgives samtidig på hjemmeside og Facebook.  

 
Ad 4  

 

Bo spurgte til tidsbegrænsning på brug af frostsæd. Charlotte spørger ANCCE. Efter 

mødet var svaret, at frostsæd må bruges, så længe lager haves. 
 

Ad 5  

 
Medlemmer skal opfordres til selv at lave arrangementer. Ryttere er på vej væk fra  

foreningen, så der skal ske noget. Foreningen kan give tilskud til arrangementer, der  

afholdes for alle medlemmer, hvor alle kan tilmelde deres heste. Bo laver 
retningslinier for, om omtale i medlemsblad m.m. koster eller ej. Charlotte laver 

oplæg til ansøgning om tilskud til arrangement.  

 

Kåringen forløb uden problemer med en sød dyrlæge. For dem, som har ønsket det, 
er kåringsresultatet lagt på hjemmesiden.  

 

Der skal findes nyt sted for afholdelse af kåring i Jylland. Kåring 2014 ønskes afholdt  
5. - 6. juli.  

 

DAMOCHA 2013 blev desværre aflyst på grund af alt for få tilmeldinger. Der var efter  
aflysningen flere tilkendegivelser på Facebook fra medlemmer om, at de ville have  

tilmeldt, men det kan ikke bruges til noget. Tilmeldingsfrist skal overholdes.  

 

DAMOCHA 2014 ønskes afholdt 29. - 31. august på Vemmelev Ridecenter. Der skal  
forsøges med brotilskud. Tilmeldingsliste skal først offentliggøres efter sidste 

tilmeldingsfrist. Hvert bestyrelsesmedlem forsøger at skaffe en hjælper.  

 
Hanne og Lika indkalder medlemmer til møde om show til Roskilde Dyrskue 2014.  

 



Fra sidste møde gentages, at der skal laves ny racebeskrivelse til dyrskuer og 

ansøgning til landskontor og dyrskuer om brug af kapsun.  

 
Ad 6  

 

Bo præciserede, at medlemsarrangementer ikke er erstatning for DAMOCHA og ikke  

må fremstå som sådan.  
 

Irmelin: Der er kludder i shoppen. Hvem har hvad? Alle medbringer, hvad de har til  

næste bestyrelsesmøde i november, og alt opbevares hos Lika.  
 

Streamer skal ændres til kun at omfatte logo og webadresse.  

 

Medlemsbladet i april 2014 er jubilæumsnummer og skal trykkes i flere eksemplarer.  
 

Maybritt gav udtryk for sin irritation over, at man intet må, når man sidder i 

bestyrelsen, og at der på hjemmesiden er billeder af heste tilhørende personer, der 
ikke længere er medlemmer af foreningen.  

 

Det er desværre et tilbagevendende problem, at medlemmer brokker sig over, at det  
altid er bestyrelsens heste, der bliver omtalt i medlemsblade m.m. og får skjulte  

reklamer i form af artikler.  

 

Dette skal dog ikke afholde bestyrelsesmedlemmer, da det står ethvert medlem frit 
for at komme med indlæg, og bestyrelsen må fortsat opfordre medlemmerne til at 

komme med artikler samt fotos til hjemmeside. Dette kan f.eks. ske på nyhedsbrevet.  

 
Ad 7  

 

Næste møde er søndag den 10. november 2013 kl. 11.00 hos Maybritt.  
 

Derudover er der bestyrelsesmøde den 22. februar 2014 og generalforsamling den 23.  

marts 2014.  

 
  

 

Ad 8  
 

Intet  

 
  


