
 

Bestyrelsesmøde 
Dansk P.R.E. Avlsforening 
 

Dato: 18..september 2016 

Tid: Kl. 12.00 

Sted: Heidi Laursen 

Møde indkaldt af: Sabrina Concu Mødetype: Bestyrelsesmøde 

Ansvarlig for 
udstyr: 

 Referent:   

Ordstyrer:    

Deltagere: Charlotte Eichel Larsen, Mette Andersen, Anette Thestrup, Britt Hansen, Morten Nedergaard, 
Belinda Bonn Carlsen. Heidi Lauersen, Sabrina Concu. 

Fraværende Charlotte Eichel Larsen 

 

Læs følgende:  

Medbring 
følgende: 

 

Referat 

 

Godkendelse af referat: Forrige referat blev godkendt. 

 

Status fra formanden: Charlotte Eichel Larsen 

Tak for et godt DAMOCHA med en rigtig god stemning hele weekenden. 

 

Stambogen kører, som den skal.  

 

 

 

 

 

Status fra Kasser: Anette Thestrup 

Ikke noget nyt  

Efterbearbejdning af DAMOCHA  

Eftersende regninger 

Stort underskud på DAMOCHA. 

 

 

Punkt på 
dagsorden 

Nyt fra stambogen Præsentator  

Diskussion: Brev angående avlsgodkendelse til ANNCE. 

 

Brev til tidligere stambogsdeligerede/ Anette prøver at kontakte 

hende.  

 



 

 

Konklusioner:  

 

Handlingspunkter Ansvarlig person Frist 

    

    

    

    

    

Punkt på 
dagsorden 

DAMOCHA 2016 og 2017 Præsentator  

Diskussion:  

 

- Vi skal ikke bruge 200 oplag af programmet/ det skal ændres til 100. 

- Der skal stå i proportionerne, at man skal huske sit eget katalognr. til hesten. 

- Rollkur - det er bestyrelses opgave, og dem der overvære det, der skal gøre 

rytteren opmærksom på det. 

- Der skal ikke være staldvagt på/ det skal ikke fjernes fra proportionerne. 

- Finde andet sted på Sjælland i 2018. Belinda/Britt. 

- Fredag/Søndag alle bestyrelsesmedlemmer skal hjælpe til med 

pynt/oprydning. 

- Vi skal have en plan om det med at snakke med dommerne. 

Bestyrelsen skal først til, da de har andet arbejde. Der skal blive sagt i 

højttaleren, hvad tid man kan komme til. 

- Bestyrelsen får morgenmad. 

- Vi skal have bestilt frokost til flere mennesker.  

- Vi skal være hurtigere ud med alt!! 

- Heidi og Sabrina prøver at finde steder til DAMOCHA i Jylland 2017. 

- Sidste 2 weekender i august 19. - 20. august 2017 og 26. - 27. august 2017 

- Oplæg til hesteportalen - Britt undersøger. 

 

 

 

 

Konklusioner:  

 

Handlingspunkter  Ansvarlig person Frist 

 Undersøge steder til 2017 Heidi/Sabrina 23-10-2016 

 Undersøge steder til 2018 Belinda/Britt  

    

    

 



 

Punkt på 
dagsorden 

Generalforsamling Præsentator  

Diskussion:  

 

25. marts 2017 

 

Konklusioner:  

 

Handlingspunkter Ansvarlig person Frist 

 Undersøge, hvor vi afholder Generalforsamling 2017 Britt/Belinda 23-10-2016 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Punkt på 
dagsorden  

Avlsgodkendelse Præsentator   

Diskussion:  

- Undersøge mulige steder  

- 1. –  2. juli 2017 

Vi skal have det på skrift fra ANCCE, at vi skal samle op 1 sted  

Hvis ikke ANCCE melder ud, at det skal være 1 sted, så bliver det afholdt 

2 steder.  

Morten, Anette og Sabrina er ikke enige i, at det skal være 2 steder. 

 

Konklusioner:  

 

Handlingspunkter Ansvarlig person Frist 

 Undersøge steder Sjælland Britt/Belinda 

 Undersøge steder Jylland Sabrina/Heidi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Punkt på 
dagsorden 

Eventuelt Præsentator  

Diskussion:  

- Brev til ANCCE ang. Kåring vi skal have svar fra ANCCE inden næste møde 
- MobilePay. Skal /skal ikke - fordele/ulemper. Anette undersøger om vi kan ang. 

gebyr 
- Nyhedsbrev/årshjul til dette 

 Julekort 
 Indkaldelse til generalforsamling skal ud 1. marts 
 16. marts deadline til ryttermiddag 
 Referat til generalforsamling 
 April - dyrskue 
 Tilmelding avlsgodkendelse 
 Opfølgningsbrev avlsgodkendelse 
 DAMOCHA 
 Opfølgningsbrev DAMOCHA   
 Tonen i bestyrelsen 
 Opfølgning på ting fra tidligere stambogsdelegerede 
 Rollkur på opvarmning 

 

- Eventuelt 

- Herning skal vi med? Heidi undersøger 

- Sponsorer - et takkebrev og FB - Sabrina  

- Heidi og Sabrina sender blade og også til nye medlemmer 

- Anette sender medlemslisten  

- Uddelegere noget arbejde fra Mette 

- To stambogsdelegerede (vi skal have undersøgt, om vi kan uddanne en mere) 

- Bede om ansøgning af interesserede til stambogsdelegeret. 

- Brev til ANCCE skal omkring os for godkendelse, og vi skal være med på e-

mail CC 

- Charlotte skal sende brev inden næste møde 

- Anette sender rykker for medlemskab 

- Frekashop tydeliggøre mere, at man kan få flere forskellige ting 

- Sponsor på hjemmesiden 

- Regnskab 2015 

- Billede af Belinda 

- Regninger til 3 reklamer på hjemmesider 

- Salgsheste 

- Kuglepen, bestilling næste år 

 

Konklusioner:  

 

Handlingspunkter Ansvarlig person Frist 

   

 Undersøge steder Sjælland Britt/Belinda  

 Undersøge steder Jylland Sabrina/Heidi  



    

 
 
 
 

 

Kommende Bestyrelsesmøder: 23-10-2016 

 - Tonen i bestyrelsen 
- 23.10. 
- 15.01 
- 19.02 

 

  

Godkendelse af referat: 

(underskrift) 

 

 

 


