Bestyrelsesmøde den 29. juni
Til stede: Charlotte Eichel Larsen, Maybritt Rønn, Irmelin Fasterholdt, Tania Thorsø og
Hanne Kapitanska. Der var afbud fra Bo Wohlert Hansen, Lika Ottesen, Gunvor Ejstrup
og Anne Birgitte Krogh.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Formandens punkt
Kassererens punkt
Kåring
DAMOCHA
Evaluering dyrskuer
Foreningens 20 års jubilæum næste år
Opfølgning på aktioner

Ad 1
ANCCE har meddelt, at der vil blive afholdt kåring, selvom vi kun har få dyr, der skal
kåres i år.
Der er travlt med stambogen i øjeblikket.
Charlotte har lavet udkast til et årshjul med de forskellige aktiviteter i løbet af året.
Dette er en god ide, som Charlotte arbejder videre med.
Anne Birgitte må desværre trække sig som bestyrelsesmedlem på grund af for stort
arbejdspres. Dette betyder, at ved stemmelighed, er det formandens stemme, der er
udslagsgivende.
Ad 2
Der er et bankindestående ca. 170.000. Der er 4 i restance med hingsteliste m.v., og
der er enkelte i restance med kontingent. Irmelin gennemgik restancerne på
medlemslisten, om medlemmerne skulle rykkes eller slettes.
Ad 3
Der er tilmeldt 4 heste i Jylland og 5 på Sjælland. Kåring afholdes på 1 dag, lørdag
den 27. juli med start kl. 8.00 hos Team Cabe i Ringsted og kl. 16.00 hos Gitte Thoft i
Århus.
Ad 4
DAMOCHA afholdes i Vejle lørdag den 24. august med start kl. 8. Sidste
tilmeldingsfrist er den 1. august. Der skal minimum tilmeldes 25. Maksimum 40.
Pris for leje af haller m.m. er kr. 2.500 samt pr. boks kr. 1.000. Prisen for udstillere
fastholdes som tidligere år. Der er tilskud fra ANCCE på ca. 7.500, og der forventes et

underskud på 4.-5.000 kr.
Ad 5
Der var tilfredshed med forløbet af de forskellige dyrskuer. Der havde været pæne
tilmeldinger og gode resultater. Især dommeren i Roskilde, Martin Bloch, havde gjort
et stort forarbejde forinden. Dommerne på de enkelte skuer skal på medlemslisten, så
de modtager medlemsbladet.
Det må forventes, at dyrskuerne fremover forlanger, at ryttere skal bære hjelm.
Der skal laves ny racebeskrivelse til dyrskuekatalogerne. Udkast godkendes af
bestyrelsen.
Da mange medlemmer ikke vil udstille, fordi det ikke er tilladt at benytte kapsun, skal
der udfærdiges materiale om brugen af kapsun og sendes en ansøgning til
Landskontoret samt direkte til dyrskuerne. Ansøgning skal fremsendes i december, så
den kan behandles på dyrskuemøderne.
Ad 6
I anledning af foreningens jubilæum i 2014 vil foreningen give et tilskud på kr. 350 pr.
tilmeldt hest til dyrskuerne. Dette skal oplyses til medlemmerne først i det nye år.
Foreningen vil være repræsenteret på de 3 dyrskuer, Roskilde, Fyn og Horsens med
en stand og med en reception for medlemmerne. I Roskilde og Horsens om lørdagen
og på Fyn om søndagen.
Der er måske mulighed for at samle et showhold på Fyn.
Der skal ligeledes samles et showhold på Sjælland.
Ad 7
Bo har meddelt, at annoncørerne på forsiden af hjemmesiden fortsætter.

