
Bestyrelsesmøde d. 1. december 

Tilstede: Mette, Belinda, Birgitte, Heidi, Helle og Anne Birgitte 

 

Nyt fra stambog  

Charlotte har været på stambogskursus. 

Ejerskifte 

Fremlagde problemet med SEGES for stambogen. De har selvsamme problem med deres egne 
regionale hesteorganisationer. Det er ordlyden i Artikel 27 + 28, der er problemet. Dette skal 
ændres/rettes i EU regi. 
Bedste argument er følgende: 
Ved en skilsmisse, der går i retten, og hvor f.eks. hestene eller deres værdi skal deles. Er hestene 
ikke korrekt ejerskiftet i LG ANCCE, står hestene i forrige ejers navn. Og har landets nationale 
organisation udstedt et form for ejercertifikat, uden at gøre ejeren opmærksom på det korrekte 
ejerskifte, så skal den selvsamme organisation betale gildet, så delingen af boet kan udføres. 
Andre instanser end LG ANCCE kan og må heller ikke stemple i passet (f.eks. indsættelse af ny ejer 
og ud af konsum) 
Andre emner 
På kurset gennemgik vi hvide aftegn og pletter og ikke mindst øjenfarve. Hvilke er acceptable, og 
hvilke er ikke. Stambogen vil lave en Powerpoint med billeder som eksempel. Denne powerpoint 
vil jeg bede om, så jeg kan lave et foredrag om det. 
Vi gennemgik også avls- og dressurindex på PRE hestene – og hvordan det læses. Det var meget, 
meget interessant og yderst vigtig viden for avlerne. Dette kunne jeg godt tænke mig at lave et 
foredrag om. Jeg vil i hvert fald lave et oplæg i samarbejde med Pedro Azor fra stambogen. Han 
har dette emne som speciale. 
 
ny stambogsdelegeret 

Vi arbejder imod Helle overtager den ene post som stambogsdelegeret fra november 2020 

Dialog med Seges. Mette 

 

Økonomi 

87447,36,- på kontoen 

70 A-medlemmer 

19 B-medlemmer 



21 nye medlemmer 

P.R.E. dage Pris i alt: kr. 15519,70,-  underskud kr. 7140,- 

Damocha Pris i alt: kr. 82700,- underskud: kr. 26289,- 

 

Kalender 2020 

Vi arbejder på følgende datoer. 

2 predage, 1 damocha, 1 generalforsamling, 1 avlsgodkendelse 

7. marts Generalforsamling Fyn 

2. maj P.R.E. dag Jylland 

14-16 August Damocha, forhåndstilmelding senest 1. februar, nærmere info følger. 

3.oktoberP.R.E. dag Sjælland og Avlsgodkendelse 

Racerepræsentanter til dyrskuer: 

Roskilde: AB 

Fyn: Mette 

Hjørring: Birgitte 

Show: Vi arbejder på at få showheste med til det fynske dyrskue 

Vi arbejder ikke på show til Roskilde, men vi forsøger til store hestedag 

 

Hjemmesideansvarlig, sociale medier.  

Anne Vestergaard har tilbudt at være webmaster. Det har vi takket ja til. 

Når man deltager i P.R.E. arrangementer vil der blive lagt billeder op offentligt.  

 

Email 

Lukker mailkontoer undtaget formand og kasserer 



Ab besvarer mail fra medlem 

 

Medlemsblad  

Der skal udgives et medlemsblad. Artikler mm. 

Deadline? 

 

Onlinemøde 2/2 klokken 19.00 

 

 

 

 

 


