
 

Bestyrelsesmøde 
Dansk P.R.E. Avlsforening 
 

Dato: 17. januar 2016 

Tid: Kl. 12.00 

Sted: Mette Andersen 

Møde indkaldt af: Nanna Lyholm Mødetype:  Bestyrelsesmøde 

Ansvarlig for 
udstyr: 

 Referent:  Nanna Lyholm 

Ordstyrer:    

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

 

Morten Nedergaard Andersen var forhindret i at deltage. 

 

Læs følgende:  

Medbring 
følgende: 

 

Referat 

 

Godkendelse af referat: Forrige referat blev godkendt. 

 

Status fra formanden:  

 

 

 

 

 

Status fra Kasser:  

Der skal etableres en anlægskonto over, hvad foreningen ejer, og hvor tingene befinder sig. 

 

 

Punkt på 
dagsorden 

Nyt fra stambogen Præsentator  

Diskussion:  

Nye satser på stambogsydelser, da Post Danmark har hævet portoen, og valutakursen ligger på ca. 7,80 kr. pr. 
Euro, når der betales til stambogen. Anette og Charlotte udarbejder ny prisliste pr. 1. januar 2016.  

Charlotte og Maybritt har fortsat et par sager med manglende ejerskabskort, hvor udsigterne til en løsning er lidt 
lange. Den ene pga. avleren i Spanien, der smøler. Den anden pga. den danske ejer, der ikke vender tilbage og 
selv gør en indsats for at få løst problemet. 

Konklusioner:  

 

Handlingspunkter Ansvarlig person Frist 

    

    



    

    

    

Punkt på 
dagsorden 

Dyrskuer Præsentator  

Diskussion:  

Hvis der skal laves et showhold til Roskilde, skal det godkendes af Roskilde Dyrskue inden 1. februar. 

Der søges gamle som nye ansigter til at deltage i dyrskuerne rundt om i landet. Vi vil prøve at sende en mail rundt til 
de forskellige medlemmer i regionerne. 

Konklusioner:  

 

Handlingspunkter  Ansvarlig person Frist 

 Opslag på foreningens FB side om, at der søges deltagere og 
hjælpere til standen til Dyrskuerne. 

Britt  

    

    

    

 

 

Punkt på 
dagsorden 

Avlsgodkendelse. Præsentator  

Diskussion: Hvor skal avlsgodkendelsen afholdes i 2016. 

Dato: 2. – 3. juli 2016 

Spørg evt. Heidi Laursen. 

Der skal min. være 10 heste stillet til avlsgodkendelse, for at det kan afholdes uden underskud. 

Vi bestræber os på, at der kun skal være ét sted til avlsgodkendelse og evt. kombinere det med fællesspisning og 
foredrag.  

Vi skal finde et sted i Jylland evt. Fyn. 

Aftalte, at avlsgodkendelsen skal ligge i Jylland eller på Fyn, når DAMOCHA afholdes på Sjælland og vice versa. 

Konklusioner:  

 

Handlingspunkter Ansvarlig person Frist 

 Undersøger muligheder for egnet sted Mette  

    

    

    

 

 

Punkt på 
dagsorden  

DAMOCHA Præsentator   

Diskussion:  

 Vi mangler en bekræftelse på, om vi kan afholde DAMOCHA i ringsted den 26. – 28. august 2016. 



Konklusioner:  

 

Handlingspunkter Ansvarlig person Frist 

    

    

    

    

    

 

 

Punkt på 
dagsorden 

Store Hestedag Præsentator  

Diskussion: Deltagelse 

Afholdes den 5. – 6. september 2015. 

Vi søger nye ansigter til at bemande standen på Store Hestedag og en ny ansvarshavende for opbevaring m.v. af 
foreningens stand. 

Konklusioner:  

 

Handlingspunkter Ansvarlig person Frist 

 Spørg om hjælp ved generalforsamlingen.   

    

    

    

 

 

Punkt på 
dagsorden 

Generalforsamling Præsentator  

Diskussion: 23. april i Vissenbjerghallerne kl. 15.00 efterfulgt af spisning 

Bestyrelsen mødes kl. 13.30. 

 

For ikke-medlemmer er der mulighed for at købe et medlemsblad for 50 kr. + porto kontakt Mette. 

 

B-medlemskab/støttemedlem. 

Konklusioner:  

 

Handlingspunkter Ansvarlig person Frist 

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

  

 Indkaldelse  Charlotte  

 Spisning (reklame FB, hjemmeside) tilmelding senest 8. april 2016. Mette  

    

 

 



Punkt på 
dagsorden 

Runde fra bestyrelsen Præsentator  

Diskussion:  

Der er et ønske fra medlemmer om, at foreningen får mobilepay. Mette undersøger mulighederne. 

Der har været en undren over de lange ekspeditionstider på stambogsydelser: Det er vigtigt, at medlemmer sørger 
for at få alle oplysninger med, når de søger en ydelse, så der undgås for meget senden frem og tilbage, samt at der 
er betalt for ydelsen. Hvis der ikke er betalt, kommer papirerne ikke længere end til de stambogsdelegerede.  

De stambogsdelegerede har en tidsgrænse, som de skal overholde, men ANCCE arbejder med et til tider tungt 
system, som kan få tingene til at trække ud (lange ekspeditionstider på laboratoriet). 

Konklusioner:  

 

Handlingspunkter Ansvarlig person Frist 

 Mobile Pay  Mette  

    

    

    

 

 

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 

Sager til behandling fra medlemmer Præsentator  

Diskussion:  

Rita fra Als er ved at arrangere et arrangement med dommere fra Spanien, der vil komme op og fortælle, hvad de 
kikker efter på en spansk hest, og hvordan de som dommere gerne ser, hvordan vi fremviser vores spanske heste til 
DAMOCHA. 

 

Heidi Lauersen har en forespørgsel om at flytte avlsgodkendelsen til foråret, da nuværende avlsgodkendelse ligger 
tæt på sommerferien.  

Bestyrelsen har besluttet at holde fast i nuværende dato, da alle heste skal være fyldt 3 år, inden de kan stilles til 
avlsgodkendelse.  

Konklusioner:  

 

Handlingspunkter Ansvarlig person Frist 

    

    

    

    

 
 

 

Punkt på 
dagsorden 

Eventuelt Præsentator  

Diskussion:  

Deadline næste medlemsblad er 1. april. Bladet udkommer fremadrettet i maj og november. 

 

Konklusioner:  

 

Handlingspunkter Ansvarlig person Frist 

    

    

    

    

 
 
 
 

 

Kommende Bestyrelsesmøder: Næste møde er inden generalforsamlingen 

 

  



Godkendelse af referat: 

(underskrift) 

 

 

 


