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REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 23. OKTOBER 2016  
 

Til stede: Charlotte Eichel Larsen, Mette Andersen, Anette Thestrup, Sabrina Concu, 

Britt Hansen, Heidi Laursen og Belinda Bonn Carlsen. 
 

Fraværende: Morten Nedergaard Andersen. 

 

Formanden punkt 
Bladet er i gang. Det tager meget lang tid, da der mange billeder i forbindelse med 

DAMOCHA. Derudover har formanden pt. stor arbejdsbyrde. 

 
Kassererens punkt  

Det kører stille og roligt.  

Punkter til opfølgning:  
DAMOCHA/regnskab - De ting, der ikke er blevet betalt i forhold til DAMOCHA, er 

blevet betalt nu.  

 

Opfølgning af tidligere punkt om ANNCE delegeret.  
Bestyrelsen ønsker stadig, at stambogskontor og bestyrelsesarbejdet hænger 

sammen. Vi ønsker, det er 2 personer, der varetager posten. Lægges op til 

generalforsamlingen.  
 

SEGES – opdatering af bestyrelsen 

Charlotte sender opdaterede oplysninger til dem.  
 

Mobil pay  

Der er ikke sket yderligere. Tidligere abonnement er opsagt. Annette køber nyt.  

 
Herning 2017  

Der er taget kontakt, og vi er velkomne. Det koster 1.000 kr. pr mand på standen og 

700 kr. + moms pr. m2. Den mindste stand er 6 m2.  
Ikke alle var enige, så vi stemte om det: Afstemning 5/2 for, at vi er der.  

Foreningen kan give et tilskud på max. 3.000 kr. dvs. resten skal betales af 

medlemmer. Der er ikke enigehed omkring tilskud. Afstemning: 5/2  
Forslag omkring en avlerstand: Alle er velkomne mod en betaling, så vi minimerer 

udgifterne. Der skal betales 1.500 kr., som skal være betalt senest 1. december. Heidi 

udarbejder et skriv til medlemmer/avlere.  

Der er ikke enighed i bestyrelsen omkring vores tilstedeværelse til hingstekåringen i 
Herning. Der er for flere år siden meldt ud, at vi ikke er ønsket der.  

 

Brev til ANCCE./Charlotte 
Er udformet, bliver sendt snarest med Cc til bestyrelsen.  

 

Freka: /Britt 

Det er gratis at få nye ting på siden. Så der kommer mange forskellige ting på. Flere 
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veste/trøjer og farver. Freka foreslår, at vi jævnligt skifter ud på siden. Britt forsøger 
at få en fast sponsoraftale i stand.  

 

Sponsorbrev Heidi 
Det er under udarbejdelse.  

Sponsor på facebook/Mette 

Mette forsøger at finde ud af "vejen derind" på Facebook, så vi kan tagge dem i selve 

opslaget.  
 

Punkter:  

Generalforsamling 25. marts 2017.  
Sted: Belinda følger op på postgåden i Sorø bestiller. Vi følger op på det om 14 dage 

på facebook.  

 
Dyrskuer 2017 

Det foreslås, at der er 1 overordnet dyrskuekoordinator for alle racerepræsentanter og 

showkoordinatorer for alle dyrskuer i landet, som tager de ting med på møderne, så 

alle racerepræsentanter/showkoordinatorer melder tilbage til 1 person. Mette tager 
den. Vi håber på, at der er oplagte muligheder til næste generalforsamling. Charlotte 

laver et skriv på hjemmesiden. Mette laver et skriv på Facebook.  

 
DAMOCHA 2017 (Heidi/Sabrina) 

Vi har undersøgt 3 forskellige steder. Bedste bud er Midtjysk ridecenter - 

http://www.midtjyskridecenter.dk/…. De har alle muligheder i forhold til 
hingste/hopper/hopper m. føl. Der er bokse i hallen som evt. kan bruges til 

salgsstande. Der er højttalere i stalde, hyggelig rytterstue. De vil gerne lave mad til 

ryttermiddag.  

Facilitetspris: 5.000 kr. for hele weekenden og 400 kr. pr. boks. inkl. moms. Der er 
flere muligheder for overnatning.  

Der er hytter til 1.000 kr. for 1 hytte med plads til 5 - 6 personer i hver + 2 personers 

værrelser til 500 kr.  
Der er 75 bokse i alt. Vi booker stedet den 24. – 26. august 2017.  

Heidi undersøger mulighederne for stande, pris og hvem der skal stå for det.  

Sponsorer: Vi skal være ude allerede nu, Horze, MS Rideustyr, Stald Direkte, Hippolyt, 
Midtjysk Rideudstyr. Sabrina sender rundt allerede nu. Heidi og Sabrina koordinerer i 

forhold til stand.  

Dyrlæger til indsyning: Heidi og Sabrina undersøger priser.  

DAMOCHA 2018: Belinda og Britt er i gang med at undersøge andre steder på 
Sjælland. Dalby.  

Kåring 2017: Vi afventer svar fra ANNCE om antal af opsamlingssteder. Mulige steder 

kan være Gunnarsholm Ridecenter ved Rønnede og Hemstok Østergård i 
Skanderborg.  

 

Tonen i bestyrelsen 

Vi talte lidt om det skrevne sprog, som til tider kan misforstås. Vi skal have respekt 
for hinandens arbejdsopgaver.  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.midtjyskridecenter.dk%2F%3FDK%252FOm%2BMidtjysk%2BRidecenter.aspx&h=eAQGDooavAQHpR0ZUBbizaj9IEpYahr-LLJzfU7kYxyLPAQ&enc=AZNR2SF2H9oYoZpWlm-85IuGiab9RRUcV6iYpoNglN8kFlxa_CcJILI50dIEqcMKe2dXKkx5FtnKjxkn9kIv8ZqFrPTfPKj9-mj6G2gvzjt1Z12ZT5IYEc3lR5AslJMX46uxdaULitV9MctYJPurvGIjDrXy-hX87DuWRy_vlY02Ug&s=1
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Eventuelt 

Uddelegering af opgaver: Charlotte ønsker aflastning i forhold til hjemmesiden og 

gerne bladet på sigt. Vi ønsker os bestyrelsesmedlemmer med teknisk baggrund, der 
kan varetage dette.  

 

Anette: Facebook gruppen ”PRE medlemmer” kun for medlemmer?: Det er kun for 

betalende medlemmer.  
Belinda - Kurser/foredrag:  

Belinda efterspørger muligheden for at lave foredrag/kurser andet under foreningen.  

 
Charlotte/farvegenetik 

Vi har en problematik i Danmark i forhold til farve på føl. Kan vi ryge ud i en 

problemstilling, hvis der i passet står, at føllet er brunt, men føllet er pearl? Dette 
spørgsmål opstår, da den stambogsdelegerede kun kan vælge mellem de fire 

basisfarver: Sort, brun, rød og skimmel. Zuzette Kraft har talt med embedsdyrlægen, 

og svaret var følgende: For identifikation af en hest, kræves der, at den er 

mikrochippet, og at chipnummeret stemmer overens mellem pas og hest. Så der er 
ikke noget problem her.  

 

Charlotte/ Stutterier under foreningen  
Der er mange hjemmesider, der ikke er opdaterede. Potentielle købere bliver 

ærgerlige, når de kommer ind på hjemmesider, der ikke er blevet opdateret i flere år.  

Vi opfordrer vores medlemmer til at få opdateret deres sider.  
 

Britt: Tillægsregistrering af føl hos SEGES  

EU direktivet pr. 1. januar 2016 kræver tillægsregistrering hos SEGES på føl født fra 

2016 og ligeledes heste importeret efter denne dato. Charlotte laver et skriv omkring 
procedure. Vi undersøger mulighederne for, hvordan vi undgår at skulle sende de 

originale pas frem og tilbage.  

 
Britt/Belinda - Foreningstilskud til SICAB.  

Der efterspørges, om der kan ydes tilskud til T-shirt eller anden form for reklame, så 

det kan ses, at "vi er fra DK". Der er fælles enighed om. at vi ikke yder tilskud. Men 
Britt undersøger mulighederne for en fælles pris fra FREKA shop.  

 

Næste Møder:  

15/1 
19/2 

 

 
 


