
REFERAT 19. FEBRUAR 2017  

 

Til stede: Morten Andersen. Mette Andersen, Britt Hansen, Sabrina Concu, Heidi 
Lauersen, Anette Thestrup.  

 

1:Nyt fra formanden 

- Intet nyt.  
 

2:Nyt fra kassereren 

- Regnskabet er færdigt i næste uge og sendes til revision.  
 

3:Stambogen 

- Ingen hængepartier.  

 
4: Aktiviteter: 

4.1: Generalforsamling.  

- Hvem sender indkaldelsen ud? Charlotte.  
- Hvem sender opfølgningsbrev/nyhedsbrev ang. mad? Mette 

- Hvem bestiller mad på stedet? Belinda + tjekker dato og giver denne til Mette.  

- bestillinger går til Anette. Anette giver info til Belinda, som bestiller.  
- Vedtægter §10 eller 11 skal udarbejdes  

 

Ændringer i vedtægter ang. tavshedspligt, og at tingene skal afleveres, når man  

træder ud af bestyrelsen.  
 

Der mangler referat fra generalforsamling. Nej. Fra 2016 ligger den i undermenuen 

Generalforsamling på hjemmesiden. Flyttes over til referater snarest. 
 

Den præcise ordlyd til §10 eller 11 skal udarbejdes: 

 
§10 Bestyrelsens sammensætning 

Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 og højest 9 personer: 

En formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og op til 5 menige 

medlemmer. Formanden og næstformanden vælges af generalforsamlingen. 
Bestyrelsen nedsætter efter behov udvalg, som refererer tilbage til bestyrelsen. Hvert 

udvalg skal være repræsenteret af et bestyrelsesmedlem. 

 
§11 Konstituering af bestyrelse og bestyrelsens arbejde 

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, hvor den er blevet 

valgt. Bestyrelsen træder sammen, når et medlem af bestyrelsen fremsætter 
anmodning herom eller mindst én gang i kvartalet. Bestyrelsen udsender referat af 

sine møder på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen har ansvaret for en beskrivelse af 

de enkelte bestyrelsesmedlemmers arbejdsområder og ansvar for, at der ved 

nedsættelse af udvalg laves en beskrivelse af deres arbejdsområde. 
Og her kommer så den nye passus om tavshedspligt og aflevering af foreningens ting 

ved udtrædelse af bestyrelsen. 

 
Vi tager dette punkt på mail. Anette laver et udkast. Dette skal godkendes senest 

weekenden 25. – 26. feb. Så vi skal være hurtige til at svare.  



Alle genopstiller. Vi har 1 ledig plads og håber på, at der er friske kræfter, der vil 

komme og deltage i bestyrelsesarbejdet.  

 
4.2: Avlsgodkendelse 

- har vi fået tilsagn fra stedet i Jylland - Heidi og Sjælland - Britt?  

- Færdig pris på avlsgodkendelse? - Anette 

Vi har ikke fået hentet tilbud ind eller gjort regnskab færdig. Vi følger op på det 
samme med punkt 4,1 weekenden 25. – 26. feb.  

 

4.3 DAMOCHA 2017 
- Mette lægger konkurrence op på Facebook. Charlotte giver mål til Mette.  

- Mette kontakter 2 til evt. showhold.  

Heidi har sendt takkebrev ud til alle vores sponsorer og er i gang med at kontakte 

dem igen.  
- Regelsæt 2017 er kommet op. http://www.ancce.es/…/co…/conformation/rules-and-

regulations  

Det anbefales, at alle, der sidder i bestyrelse, forsøger at læse dem.  
4.4: Sager til behandling fra medlemmer.  

- Et ønske om, at efterårsbladet kommer til efterår og ikke ved nytårs start.  

- Dette er en beklagelse fra vores side, da vi i år havde nye til at sende ud, og 
desværre var der en del forsinkelser, både i forhold til at lave bladet og i forhold til at 

sende det ud. Vi laver nogle retningslinjer fremadrettet, der gerne skulle forebygge 

dette.  

 
5: Runde fra bestyrelsen 

5:1 Anette: Hvorledes ønsker den nuværende bestyrelse fremtidige møder afholdt? 

- På skift hos hvert enkelt bestyrelsesmedlem? 
- Hver anden gang øst / vest for broen, så tæt på broen som muligt? 

- Alle møder afholdes hos bestyrelsesmedlem på Fyn? (Såfremt Mette er enige i dette) 

- Neutralt sted i eller nær Odense? 
- Møder afholdes fremover fortrinsvis på Facebook eller Skype?  

og vi mødes måske 1 -2 gange årligt. 

- Andre forslag? 

 
Der blev talt stemmer, og resultatet blev 4 stemmer for ren Fyn og 3 stemmer for øst 

vest. Ved første møde i den nye bestyrelse tages dette punkt op igen med disse 2 

muligheder.  
 

5.2: Mette: Tidsfrister 

- Jeg synes, at tingene skrider lidt og foreslår derfor, at vi får en fastere struktur på 
det, vi gør. Det må alle dage gøre det lettere at påtage eller frasige sig en opgave, 

hvis man kender tidsfristen for tingene. Også i forhold til at lette arbejdet for Anette. 

Det jeg skriver her er kun forslag: 

F.eks. i forbindelse med kørsel til møder. Under Irmelin (tidligere kasserer), da skulle 
vi aflevere kørsel senest 1 uge efter, at mødet havde været afholdt. Er det en 

mulighed? Som jeg ser det, ville det lette Anettes arbejde en del og på den måde 

sikre, at vi ikke har hængepartier.  
 

Blade skal være sendt ud senest 1 uge efter modtagelse. Det bør være muligt for 

Charlotte at printe labels, når hun sender den til tryk. Så ved hun også, hvor mange 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ancce.es%2Fnueva%2Fen%2Fcompetition%2Fconformation%2Frules-and-regulations&h=ATPlqVr1VoTKdegf2fKEe6qgu6bHHJmSLsn3ELJf1_YK8dY6rZ6C_pCUEmKtWxEudD7V1b43phSlzjr2ftLz-qoLMuYh6tGm7eWw0-VKxBLfl-ZPreekzElzR7BAcIlO8j04LjdLy_QRBQ&enc=AZPb3_JaV2aReQ_vtlYFTU7r2kqlR7-M1gHAnzcOSYV_WCAwumJxRhDw4LG5eTQmJjW-7A5PulPxeNe2Sdmtvbvz4j9652Wt3JpdJ1yO7TSWPoeByr0bhjNlCWt-6V1-ZBysBG-Mq18m_s1bIvvNWwNGG94Xt2LTadVbOYmXkduqtA&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ancce.es%2Fnueva%2Fen%2Fcompetition%2Fconformation%2Frules-and-regulations&h=ATPlqVr1VoTKdegf2fKEe6qgu6bHHJmSLsn3ELJf1_YK8dY6rZ6C_pCUEmKtWxEudD7V1b43phSlzjr2ftLz-qoLMuYh6tGm7eWw0-VKxBLfl-ZPreekzElzR7BAcIlO8j04LjdLy_QRBQ&enc=AZPb3_JaV2aReQ_vtlYFTU7r2kqlR7-M1gHAnzcOSYV_WCAwumJxRhDw4LG5eTQmJjW-7A5PulPxeNe2Sdmtvbvz4j9652Wt3JpdJ1yO7TSWPoeByr0bhjNlCWt-6V1-ZBysBG-Mq18m_s1bIvvNWwNGG94Xt2LTadVbOYmXkduqtA&s=1


sider bladet indeholder. (gerne ramme et max på hvor mange sider er det nu det er), 

så vi ved, hvad det koster i porto. Således at penge til porto kan overføres i det 

øjeblik, at det bliver sendt til tryk. 
Charlotte: Sabrina har fået Acces på sin computer og kan efterfølgende selv printe 

labels, når hun har en opdateret medlemsliste lavet i Acces. 

 

Nye medlemmer: Jeg har tidligere gjort det, at jeg har fyldt alt det i kuverten, jeg 
kunne til en porto pris på 35 kr. (ved ikke hvad den er nu), men så de er pakket  

10- 15 blade på forhånd, så man ikke skal bruge tid på det. Også er det bare  

at smide adresse og frimærke på.  
 

Referat skal ligge på hjemmesiden 1 uge efter mødet. (De ting vi snakker om på  

møderne er fortrolige - på nær det, der står i referat). Derfor er det rigtig vigtigt, at 

der er udførlige referater tidligt ude, således at vi kan tale med folk om de 
beslutninger, der er taget (det de selv kan læse i referat) + der skal  

stå, hvem der gør hvad, så vi kan huske det.  

 
Dagsorden: Punkter til dagsorden skal sendes, så den kan lægges op senest 1 uge før 

mødet. Det er nødvendigt med en reminder fra sekretær om lørdagen ugen før mødet, 

og den så bliver lagt op søndag. Dette er vedtaget af en enig bestyrelse.  
 

5.3: Heidi: Udlån af foreningen pynt 

- Heidi efterspørger, om hun må låne nogle af foreningens ting til salgs- og  

hingstedagen hos hende. Dette gives der grønt lys for.  
Udover dette skal alle skrive til Anette, hvad de ligger inde med, så Anette  

igen kan få styr på varekartoteket. Dette gøres inden næste møde.  

 
5.4: Mobilepay: Opfølgning Anette: Anette går ud og køber en billig smartphone  

med et nyt simkort til, så vi kan påbegynde betalinger over Mobilepay. Dette  

er klar til næste møde.  
 

5.5: Sabrina: Disciplin ved bestyrelsesmøder:  

- Der ønskes mere struktur på vores møder, og at vi holder os til et punkt ad gangen. 

Både for at sikre, at alle er med og for at få alt med til referat. Sabrina forsøger at 
holde lidt mere struktur på punkterne, og vi lægger lidt hyggepauser ind.  

Vi lægger et opfølgningspunkt på hver gang til møder + lægger referat op fra sidst. 

  
6: Eventuelt 

-6.1 opfølgning artikler til bladet - Mette har kontaktet både Frederiksborg og 

Knabstrupperforening. Afventer yderligere opfølgning fra Frederiksborg forbundet og 
laver derefter en artikel til bladet.  

 

6.2 Noget nyt fra tidligere stambogsdelegerede?  

- Anette har haft kontakt. Dog var personen kommet til skade, så hun kunne ikke 
pakke tingene. Der er efterfølgende taget kontakt uden svar tilbage.  

Vi forsøger igen med tlf. kontakt inden den 24. - 25. Efterfølgende spørger vi ANNCE 

om deres procedure omkring dette.  
 

7:Næste møde.  

https://www.facebook.com/mette.andersen.391


Generalforsamling. 

Alle kommer umiddelbart. Vi mødes afhængig af forslag 2 timer før. 

 
 


