
Bestyrelsesmøde i Dansk P.R.E. Avlsforening 

Søndag den 24. januar 2015 kl. 10.00 hos Nanna Lyholm 

Tilstede var Charlotte Eichel Larsen (på Skype), Maybritt Rønn, Imerlin Fasterholdt, Mette 

Andersen, og Nanna Lyholm. Der var afbud fra Cathrin Abigael 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Status fra formand 

Charlotte meddeler, at Videncentret for Landbrug/Heste nu har fået nyt navn til SEGES. 

Landscentret er ved at revidere hesteloven, inden den for alvor træder i kraft i 2020. 

Foreninger kan have stemmeret til Landscentret generalforsamling, når man har 25 føl pr. år inden 

for 3 år.  

Foreningerne får ikke længere bladet Hestemagasinet. Der bliver i stedet udsendt nyhedsbreve. 

Herefter kan foreningerne og/eller medlemmerne selv bestemme, hvilket blad de ønsker at abonnere 

på; Ridehesten eller Hestemagasinet. 

 

Stambogen 

Der er blevet strammet op på papirarbejdet i stambogen. Bedækningsattester skal være udfyldt 

korrekt med bedækningsår osv., da der nu skal sendes kopi af attesterne til stambogen (LG ANCCE) 

i Spanien. 

LG ANCCE  har ændret i prisen på for sent indskrevede føl. Det er steget fra 185 Euro til 300 Euro. 

Dansk P.R.E. Avlsforening har gennemgået prislisten og lavet rettelser, så de passer med ANCCEs 

gebyrer og omkostninger. Den nye prisliste er trådt i kraft pr. 1. januar og vil snarest være at finde på 

hjemmesiden. 

Et ejerskifte anerkendes først, når det nye ejerskabskort er sendt til ejeren. 

Ved lån af hoppemaver, skal dette registreres. Se hjemmesiden. 

I mange andre lande bedes der om ID dokumentation (kopi af pas, kørekort eller anden ID med 

underskrift og foto). Dette lægges ind i stambogen, så stambogen kan verificere underskrifterne. 

Maybritt og Charlotte kan uploade ID, men alle med en adgang til den private zone kan også selv 

uploade deres ID. Vi opfordrer nu til, at dette også gøres i Danmark. 

Vi skal endnu engang meddele heste ejerne, at de skal opbevare hestepas og ejerskabskort hver for 

sig! 

Stambogen ønsker fotos fra kåringer. Typisk tager dyrlægerne fotos, men ikke alle er brugbare. 

Disse uploades til internt brug og er altså ikke offentlige. 

I en del andre lande har de der eget bødesystem. F.eks. ved indskrivninger af føl skal papirer være 

indsendt, inden føllet er 5 måneder gammelt, ellers kommer der en bøde oveni. Dette er udelukkende 

for at have mulighed for at overholde stambogens frist. 

 

3. Status fra kasserer 

Irmelin har modtaget fakturaen fra Team Cabe. Den lød på 34.000 kr. Regnskabet er under 

udarbejdelse. 

Der mangler kontingentindbetalinger fra medlemmer. 



 

4. Sager til behandling fra medlemmer 

Ingen sager fra medlemmer. 

 

5. Aktiviteter 

a. DAMOCHA 

DAMOCHA bliver 2. sidste weekend i august. 

 

b. Kåringer 

Der blev drøftet, om det var en idé at kalde en basiskåring for en avlsgodkendelse i stedet for, da 

kåring ofte bliver misforstået af nye P.R.E. ejer. 

Til en kåring skal der som min. være 10 heste tilmeldt, for at arrangementet hviler i sig selv, og 

foreningen ikke har nogen udgifter på det. 

Basiskåringen vil så vidt muligt ligge i den første weekend i juli. For i år den 4. – 5. juli. 

Vilhelmsdal og Maybritt vil gerne stille faciliteter til rådighed. Er der andre, der vil tilbyde at 

stille faciliteter til rådighed (der skal være stald og ridehus), så kontakt bestyrelsen. 

Der skal min. være 3 heste pr. opsamlingssted. 

Gennemsnitlig koster en basiskåring 2.000 kr. pr. hest. 

 

c. Dyrskuer 

Anne Birgitte Krogh overtager posten som racerepræsentant på Roskilde Dyrskue i stedet for 

Lika Ottosoen. 

Foreningen betaler for 2 showbokse til showheste på dyrskuerne. 

 

6. Generalforsamling 

Ændring af vedtægter paragraf 5, linie 2 formulering. 

 

Generalforsamlingen holdes den 26. april i Vissenbjerghallerne på Fyn. 

 

Indkaldelse til generalforsamling skal være sendt ud senest 1. april. 

Charlotte sender indbydelsen til generalforsamlingen til Nanna. 

Nanna sender indbydelsen ud til medlemmer. 

Irmelin sender medlemslisten til Nanna. 

 

Kandidater til bestyrelsen: Britt Hansen, Hanne Kapitanska. 

Maybritt, Mette, Charlotte og Nanna genopstiller. Irmelin ønsker ikke at genopstille. 

 

 

 

 

7. Runde for bestyrelsesmedlemmer 

Charlotte har forgæves forsøgt at få fat i Cathrin. 

 

8. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder 

Næste møde afholdes inden generalforsamlingen. 

 



9. Eventuelt. 

Man skal kunne ejerskifte sin hest, uden at man nødvendigvis skal være medlem af foreningen. Det 

vil give et bedre overblik over, hvilke heste der er i Danmark. 

Prisen for et sådan ejerskift vil være ca. 1.000 kr. 

 

Der skal være mulighed for at købe en avlerkode uden et ejerskifte; pris ca. 1.450 kr. 

 

Hvis man vil stå som avler af føl ved leje af hoppemave, skal man lave en registrering ved ANCCE, 

som skal være sendt til LG ANCCE senest 8 måneder før forventet foling. 

 

ANCCE skal være hurtigere til at melde nyheder ud. Ofte bruges Spanien som ”prøvekanin” ved nye 

tiltag (f.eks. den ny basiskåring, BLUP index og leasing af avlshopper), inden det gives frit til resten 

af verdens P.R.E. foreninger. 

 

Hingstekatalog udkommer i førstkommende medlemsblad, som er i april måned. Annoncer skal være 

færdiglayoutet og i en højtopløst PDF, så den er klar til at sætte i. Deadline skal overholdes. 

 

Annoncer skal være betalt, inden annoncering på nettet og bladet. 

 

Deadline for bladene 

April udgaven: 1. marts. 

Oktober udgaven: 1. september. 

 

Evt. mulighed for ny trykker til bladene, som kan gøre det billigere end 12.000 kr. 

 

En opdatering af hjemmesiden, evt. nyt layout, farver, billeder. 

 


