
 

Bestyrelsesmøde 
Dansk P.R.E. Avlsforening 
 

Dato: 17. juli 2016 
Tid: Kl. 12.00 

Sted: Mette Andersen 

Møde indkaldt af: Sabrina Concu Mødetype: Bestyrelsesmøde 
Ansvarlig for 
udstyr:  Referent:   

Ordstyrer:    
Deltagere: Charlotte Eichel Larsen, Mette Andersen, Anette Thestrup, Morten Andersen, Sabrina Concu. 

 
Fraværende: Heidi Laursen, Britt Hansen og Belinda Bonn Carlsen, Nanna Lyholm 

 

Læs følgende:  
Medbring 
følgende:  

Referat 
 
Godkendelse af referat: Forrige referat blev godkendt. 
 
Status fra formanden: Charlotte Eichel Larsen 
 Ikke noget nyt  
 
 
 
 
 
Status fra Kasser: Anette Thestrup 
Der står p.t. 100.000 kr. på foreningens konto. Det er noget mindre end tidligere. Det skyldes især det store 
underskud på DAMOCHA sidste år. 
 
 
Punkt på 
dagsorden 

Nyt fra stambogen Præsentator  

Diskussion: Der er ikke flere nye tiltag i stambogen p.t. Problemer med heste, ejerskabskort m.v. er der 
heller ikke noget af lige nu. 

 

Konklusioner:  
 
Handlingspunkter Ansvarlig person Frist 
    



    
    
    
    
Punkt på 
dagsorden Kåring Præsentator  

Diskussion: Kåring 2016 
 

 ANCCE ringede til Charlotte om mandagen inden avlsgodkendelsen og beder os om at udsætte det, 
da der er for få heste tilmeldt. De ville ikke betale dyrlægens rejse og salær, derfor måtte vi selv stå 
for omkostningerne, da vi ikke ville aflyse.  

 Brev skal sættes op til ANNCE: Hvordan står vi til næste år, da der i gennemsnit kun tilmeldes 
omkring 10 heste om året. Hvad er minimum? 

- Hvor mange heste skal der være, for at vi kan afholde avlsgodkendelse, hvor ANNCE betaler? 
Lige nu stiller de ikke et krav. De oplyser selv i en mail til Charlotte, at der ikke er noget 
minimumsantal. 

 ANNCE vil ikke have, vi kører flere steder hen for at avlsgodkende. Max. to steder. 
 
Kåring 2017 bliver afholdt 1. – 2. juli 2016 

 Undersøge muligheder for kåringssteder. 
 
 
 
Konklusioner:  
 
Handlingspunkter  Ansvarlig person Frist 
 Brev til ANNCE og medlemmer Charlotte  
 Undersøge steder for Kåring 2017 Bestyrelsen   
    
    
 
 
Punkt på 
dagsorden Damocha Præsentator  

Diskussion:  
 Vi skal finde ud af om prisen til camping passer. Svar på dette kom under mødet: 200 kr. for telt uden 

strøm. 400 kr. for campingvogn med strøm. 
 Priser skal hæves til DAMOCHA fra næste år. 
 Muligvis DAMOCHA 2018 i Thy i turistområde sammen med turistbureau, som mulig sponsor - 

reklame i alle turistblade som event.  
 Vi har brug for hjælp til DAMOCHA. Bestyrelsesmedlemmerne skal være mere aktive med at melde 

ind, hvilke opgaver de vil påtage sig. 
 Klar fordeling af arbejdsopgaver 
 Mette sætter FB side op med DAMOCHA 2016  
 Reklame skal ud på FB reklame. Tidligere reklamepenge bliver brugt på boost på FB i stedet for Heste 

Nettet  



 Krav fra ANNCE?  
 Dyrlæge på pladsen 

- Dyrlægen skal tage beslutningen, om hesten må bedømmes/hvis skaldet, ikke rengående 
 Vi skal finde et andet sted til DAMOCHA 2018, da Team Cabe er for dyrt  
 Vi skal finde fotograf 
 Anette og Linda underholder dommerne fredag 
 Sponsorgaver – ansvarlig - Mette  
 Propositioner sendes ud som nyhedsbrev 
 Gaver til dommere osv. står Britt for  
 Pynt fredag aften skal vi finde hjælpere: Sabrina, Trine (Sabrinas veninde), Britt, Belinda og Mette   

- Flere ??? 
 Spørg Linda, om hun henter/bringer dommerne til og fra lufthavn 

- Svar kom under mødet - ja  
 Hvis ikke der er noget vigtigt, bliver der ikke afholdt bestyrelsesmøde under DAMOCHA 
 Morten og Sabrina løber med sedler 
 Speaker muligvis Mette/Morten og spørg, om der er nogen, der kunne være interesserede 
 Hvem vil stå for Dressurstævne?  

- Britt og Belinda? 
 Publikumskonkurrence 
 Muligvis show?  

- Vi skal have video inden 07.08 
- Vi forbeholder os retten til at sige nej tak 

 Mulighed for at vise salgsheste frem, hvis der plads til dette 
 Oprydning står hele bestyrelsen for om søndagen 
 Vi har en handicaprytter med til DAMOCHA i år. Vi skal have undersøgt regler for dette 

Konklusioner:  
 
Handlingspunkter Ansvarlig person Frist 
 Udkast på dette skal være klar udgangen af året 2016 Morten 31.12.2016 
 Pris for dyrlæge på pladsen ved DAMOCHA Charlotte Hurtigst 

mulig 
 Booke hotel og fly til dommere Anette  
 Tage kontakt til Thea og hendes veninde Charlotte  
 Kontakt til Team Cabe  Belinda  
 Bestilling af rosetter Charlotte  
 Blomster til dekoration spørg Tina Mette  
 Undersøg, om der er særlige regler for handicaprytter Charlotte  
 
 
Punkt på 
dagsorden  Store Hestedag Præsentator   

Diskussion:  
 

Konklusioner: Vi deltager ikke og arbejder derfor ikke mere med dette. 



 
Handlingspunkter Ansvarlig person Frist 
 
 
 
 
Punkt på 
dagsorden Eventuelt Præsentator  

Diskussion:  
 Vi mangler stadig foreningens ting hos den anden stambogsdelegerede. Charlotte har mailet til 

hende. 
 Ny racerepræsentant til Det Fynske Dyrskue 
 Hos SEGES er raceinformationen meget gammel. Ny skal laves. 
 SEGES vil have originalt ejerskabskort for at lave stævnepas, men de skal kun have en kopi! 

 
Konklusioner:  
 
Handlingspunkter Ansvarlig person Frist 

   
    
    
    
 
 
 
 
 
Kommende Bestyrelsesmøder: 07-08-2016 
  Fastsætte program 

 Kan nogle af championtitlerne foregå lørdag? 
 Søndag rideprøve og championtitler 
 Klar fordeling af opgaver til DAMOCHA 
 Alle bestyrelsesmedlemmer SKAL være mødt op 

 
  
Godkendelse af referat: 
(underskrift) 
 

 

 


