
REFERAT 15. JANUAR 2017 

 
 

 Nyt fra formanden 

 

Ikke noget nyt. 

 

 Nyt fra kasseren  

 

Ikke noget nyt.  

Anette følger op på Mobilepay 

 

 Stambogen 

 

Grønt lys for at vi må lære en ny op i stambogsarbejdet.  

 

Brev ang. avlsgodkendelse: 

 

Vi skal gøre opmærksom på, at vi kan betale os til hastesager med stambogsydelser. 

 

Brev til tidligere stambogsdelegerede: Anette prøver at kontakte hende igen. 

 

Portopriser skal tjekkes. 

 

 Aktiviteter 

 

 Avlsgodkendelse 

- Muligvis dele omkostninger 

- 2 steder er ok  

- Der er ikke noget min. antal heste hos ANCCE, men vi behøver min. 10 heste for at få det til at 

løbe rundt. 

- Vi skal sætte prisen op til 3000 kr. 

- Så vi laver en klar regel om, at prisen sættes op for at holde det 2 steder 

- Nyhedsbrev laves inden næste møde 

- Anette finder ud af, hvad avlsgodkendelsen har kostet pr. hest 

- Finde ud af, om vi skal have et minimum antal (10) 

- Tilmeldingsfrist 01.05. skal være betalt 01.06 

 

 DAMOCHA 2017 

 

Heidi er begyndt at få fat i sponsorater  

 

Der er ansøgt til ANCCE om at holde DAMOCHA  

 

Konkurrence om billede til plakat 

 

Flyer til butikkerne  



 

Find muligt show til pausen 

 

Pris til DAMOCHA 2017 (Anette laver budget til næste møde) 

 

Vi skal ikke forvente tilskud fra ANCCE 

 

Dommerbord (Anette, Charlotte, muligvis Britt) 

 

 

 Dyrskuer  

Planlægge Roskilde med show og 25 års jubilæum 2019 

 

 

 Generalforsamling 

 Kuvertpris til generalforsamling  

 

25.03.2017 

 

 Dato avlsgodkendelse 2017 

 

- Undersøge mulige steder  

- Heidi spørger samme sted som sidste år 

- Britt spørger på Sjælland   

- 1. – 2. juli 2017 afholdes årets avlsgodkendelse 

 

 Dato DAMOCHA 2017 

- Midtjysk Rideklub 

- Sidste weekend i august 26. – 27. 

 

 Sager til behandling fra medlemmer 

 

Ingen indkomne emner. 

 

 Runde fra bestyrelsen 

Mobilepay. Skal /skal ikke, fordele/ulemper. Anette undersøger, om vi kan mht. gebyr 
 Nyhedsbrev årshjul til dette: Mette 

Julekort 
Indkaldelse til generalforsamling 01.03 
16. marts sidste frist for at melde til ryttermiddag 
Referat til generalforsamlingen 
Midt i februar skal vi sende nyhedsbrev omkring dyrskuer 
Tilmelding avlsgodkendelse 
Opfølgningsbrev avlsgodkendelse 
DAMOCHA 
 

 Eventuelt 

 

 Vedtægter §10 eller 11 skal tilføjes en passus: Tavshedspligt i bestyrelsen, og at tingene skal 

afleveres, når man træder ud af bestyrelsen  



 

Herning – Hest & Rytter - skal vi med?  

 Vi må godt være med. Skal ud sammen med et nyhedsbrev, at der er åbnet for denne mulighed for 

næste år 

 Forsendelse af medlemsblad. Havde fundet en mulig løsning,  men min. antallet er alt for stort, så 

det kan ikke lade sig gøre.  

 Finde ud af, hvad der skal være af artikler i bladet 

 Hvad skal det koste, hvis Charlotte skal lave annoncer til bladet? Hun kan sende det videre til en 

grafiker, hvis folk ikke selv kan lave dem. 

 Galleri på hjemmeside - slet og lav nyt med et diasshow. 

  

 Anette sender medlemslisten rundt 

 

 Kuglepenne. Skal bestille flere i år.  

 

 Reklamere mere for PRE. Husk også, at EU registrerede hingste kan bruges til avl hos både 

knabstruppere (ikke skimlede) og Frederiksborgerne (alle farver).  

 

 Næste møde 

19.02 
25.03 - Generalforsamling 


