
REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 29. OKTOBER 2017-11-10 
 

Til stede: Anette Thestrup, Britt Hansen, Heidi Laursen, Sabrina Concu Krogsholm og 
Mette Andersen. Charlotte over PC.  
Fraværende: Morten Andersen og Zuzette Kraft. 

 
Formandens punkt og nyt fra stambogen  

Der har jo været meget stille i år pga. aflyst avlsgodkendelse og aflyst DAMOCHA. Jeg 
har ikke haft henvendelser fra medlemmer, som har haft noget på hjerte mht. 
foreningen. Vi har fået en del nye medlemmer og disse spørger efter et blad. Til 

generalforsamlingen synes jeg, at vi skal finde ud af, om vi igen skal udsende et 
fysisk blad – måske i et mindre format og få det trykt til billigere penge. Layout kunne 

også godt være mere simpelt – det skal i hvert fald baseres på, at andre kan overtage 
produktionen og opsætningen af bladet.  
 

Nyt fra stambogen:  
Stambogen Der er p.t. 17 ejerskifter og flere på vej. Jeg tror, at vi når de 20 stk., 

inden året er omme. Det fortæller, at der er blevet solgt heste. Det har overvejende 
været ejerskifte af heste købt i DK, hvilket er glædeligt.  
Vi kommer til at runde de 17 føl i år, hvor vi havde 27 føl sidste år. Der er nogle 

avlere, der har valgt at stoppe avlen af PRE, og det afspejler sig jo i antallet af føl. 
Ellers kører stambogen upåklageligt. Zuzette har haft lidt læretid hos mig og skal 

fortsat oplæres. Jeg foreslår, at Zuzette til at starte med går i gang med 
avler/ejerkoder og ejerskifter og tager Jylland og Fyn. Jeg opdaterer på hjemmesiden.  
 

Spørgsmål til stambogen:  
Har vi fået bekræftet at der ER stambogskursus? Og i givet fald, hvilke dage deltager 

I? Der er stambogskursus, og Zuzette og Charlotte er med om onsdagen. 
I forhold til aflivning af heste, skal passet sendes til ANCCE. Men skal hesten slagtes, 

kræver slagteren, at passet skal afleveres, og de sender det til SEGES. Det skal de 
ikke. De skal sende det til Charlotte, som så sender det videre til ANCCE inkl. en 
formular, som ligger på hjemmesiden. Har vi fået ANCCE til at sende et stykke papir 

til SEGES? Charlotte har lavet et brev til SEGES, som sendes snarest. 
 

Har vi fået godkendt, at der kan trækkes bedækningsattester på døde hingste? 
Er hingsten død, men der er tappet sæd af den, så kan avleren bruge det, til der ikke 
er mere tilbage. I den tid skal hingsten ikke afmeldes, da der så ikke kan trækkes 

bedækningsattester på den. Dette har Charlotte fået oplyst for snart 2 år siden af 
stambogen.  

 
Nyt fra kassereren:  
Stambogen kører upåklageligt.  

Vi har haft en lidt kedelig sag med Roskilde Dyrskue, der som standard sender faktura 
for showbokse til racerepræsentanten. Vores racerepræsentant har enten skiftet e-

mail eller tjekker den aldrig. Derfor er den aldrig sendt videre til foreningen. Charlotte 
modtog en mail for få dage siden, hvor Roskilde Dyrskue oplyste, at vores forening 
var blevet suspenderet for både RD og Store Hestedag, indtil fakturaen var blevet 

betalt. Charlotte har herefter lavet aftale med Roskilde Dyrskue om, at de ALTID skal 
sende fakturaer direkte til kassereren.  

 



Vi følger samme procedurer som vi plejer, at alle udlæg skal godkendes.  
 

Mobilepay: Det bliver sat op i dag. Det er afprøvet og virker og er på tlf.: 93 20 36 82  
 
Dyrskuer 

Roskilde Dyrskue: 8. – 10. juni 2018  
Horsens/Odense 15. – 17. juni 2018  

Dyrskuer/ ærespræmier – fordelingsnøgle:  
Vi giver for 500 kr. til de store skuer (3 dage). Vi giver en lille erkendelighed til 1 dags 
skuer.  

Fordelingsnøglen er således, at det bliver givet i rækkefølgen: Hingste, hopper med 
føl, hopper, ungheste og vallakker.  

Som det er nu, giver vi præmier i forhold til antal udstillede heste: 
1: Pr. 1 - 3 heste  
2: Pr. 4 - 6 heste  

3: Pr. 6 - 9 heste  
Vi betaler for 2 showbokse (godkendt af foreningen), dommer og ærespræmier.  

 
Vi har 25 års jubilæum i 2019. Vi undersøger mulighederne for, hvor mange heste vil 
kan have med hvor. HUSET PÅ HESTETORVET PÅ RD SKAL BOOKES NU! 

Racerepræsentant, hvem kan være dette og ansvar:  
- Som racerepræsentant skal man være medlem af foreningen, når opstartsmøder 

starter (start januar). 
  
Ansøgning om sponsorat fra Belinda  

Forespørgsel, om foreningen vil give noget til SICAB turen.  
- Selve forespørgslen omkring at sponsorerer enkelte medlemmer til SICAB er afslået.  

Foreningen vil dog give en erkendtlighed.  
 

DAMOCHA:  
En enig bestyrelse har besluttet at lægge DAMOCHA og avlsgodkendelsen sammen, da 
vi nu har fået lov til det. Vi gjorde det tilbage i 2008 på Egholm. Afholdes hvert andet 

år.  
I håbet om at kunne øge tilskuddet til DAMOCHA forsøger vi os i 4 år med kun at 

afholde DAMOCHA hvert andet år og stadig på hver side af broen. Vi har valgt at 
forsøge at lægge avlsgodkendelse sammen med DAMOCHA i håbet om større 
tilslutning.  

2018 bliver på Sjælland. 2019 bliver i Jylland – og kun avlsgodkendelse.  
 

I 2018 foreslår vi datoen, hvor avlsgodkendelsen plejer at ligge; dvs. fredag 
29. juni, og så DAMOCHA lørdag og søndag den 30. juni – 1. juli 2018. ELLER 

1. – 3. juni.  
Britt undersøger Gunnarsholm. Belinda Bonn Carlsen havde undersøgt et sted, 

men dette kunne ikke lade sig gøre. Mette undersøger Team Cabe.  
Kåring er stadig kun en realitet, hvis der samles 8 heste. Anette laver et oplæg 

omkring økonomi.  
Generalforsamling 14. eller 15. april 2018. 

Hvor: På Fyn. Mette undersøger, om hendes skole kan bruges og om kokken 
kan lave mad til det.  



Hvem genopstiller til bestyrelsesposterne, og ved vi om andre er 
interesserede?  

Alle genopstiller.  
Ønsker fra medlemmer:  

At vores avlere er bedre til at opdaterer deres hjemmesider. At Video og 
opdaterede billeder er bedre. Det er svært at få folk til at købe dansk opdræt, 

når avlere/formidlere ikke er så gode til at få lavet video osv. 
Møderdatoer: 3. marts - PC møde.  

Emner: 

Indkaldelse til generalforsamling.  
Vi mødes fysisk til generalforsamlingen (husk kalender). 
 
 


