
 

Bestyrelsesmøde 
Dansk PRE Avlsforening 
 

Dato: 31 maj 2015 

Tid: Kl. 12.00 

Sted: Anette Thestrup 

Møde indkaldt af: Nanna Lyholm Mødetype:  Bestyrelsesmøde 

Ansvarlig for 
udstyr: 

 Referent:  Nanna Lyholm 

Ordstyrer:    

Deltagere:  Charlotte Eichel Larsen, Maybritt Rønn, Mette Andersen, Anette Thestrup, Morten 
Nedergaard Andersen, Britt Hansen og Nanna Lyholm 

 

Læs følgende:  

Medbring 
følgende: 

 

Referat 

 

Godkendelse af referat: Forrige referat blev godkendt. 

 

Status fra formanden:  

 

Intet nyt fra formanden. 

 

 

 

 

Status fra Kasser:  

Anette afventer adgang til netbank og det nye Dankort. 

Det vil sige, at der ikke er blevet betalt til ANCCE i overtagelsesperioden. 

 

 

 

    

Punkt på 
dagsorden 

Dyrskuer Præsentator Charlotte 

Diskussion:  

Der er tilmeldt 7 heste til Roskilde Dyrskue. Der bliver lavet en stand for foreningen på skuet, som Britt, Charlotte, 
Belinda og Mona vil stå for. Foreningen køber armbånd til de medlemmer, der står i standen. 

Der er i bestyrelsen besluttet at købe nye flag til standen samt kuglepenne med logo. 

På Det Fynske Dyrskue er der tilmeldt 4 heste. Martin Bloch kommer og bedømmer i år. 

Mette sørger for, at der bliver købt 2 gavekort til Freka. 

Der er ikke tilmeldt nogen heste til Horsens Dyrskue. Vi vil næste år se, om vi kan få tilslutning fra Jyllandssiden. 
Morten vil gerne være koordinator for den opgave næste år. 



Derudover har vi Landsskuet i Herning, som også skal i vores overvejelser til næste år.   

Konklusioner: Vi skal have flere heste med til dyrskuerne; og især på jyllandssiden. 

 

Handlingspunkter  Ansvarlig person Frist 

 Roskilde Dyrskue   

 Det Fynske Dyrskue   

 Horsens Dyrskue Morten  

 Landsskuet Herning Bestyrelsen  

 

 

Punkt på 
dagsorden 

Kåringer Præsentator  

Diskussion:  

Der er tilmeldt 16-17 heste til kåring. 5 heste på Tuban, 5 heste på Vilhelmsdal og 6 heste ved Gitte Toft. 

Charlotte lejer en bil fredag og henter den spanske dyrlæge i lufthavnen, hvorefter de køre til Århus og overnatter. 

Lørdag starter kåringerne ved Gitte Toft, hvor Maybritt er med. Morten vil finde en god pris på frokost fra Nilles kro. 
Derefter går turen videre til Sjælland, hvor Britt tager med. 

Charlotte sørger for at finde et 4-stjernet hotel til dyrlægen. 

Konklusioner:  

 

Handlingspunkter Ansvarlig person Frist 

 Charlotte henter dyrlægen Charlotte  

 Maybritt er med om lørdagen i Århus.   

 Britt er med om søndagen på Sjælland   

    

 

 

Punkt på 
dagsorden  

DAMOCHA Præsentator   

Diskussion: Hvor skal det afholdes?? 

Det helt store spørgsmål har været, hvor vi kan afholde vores årlige championat i år? Denne gang skal det afholdes 
i Jylland, og mange i bestyrelsen har været rundt og forhøre sig om mulighederne. Der har været mange forslag 
oppe at vende. Nogle af stederne overskred langt vores budget, andre havde ikke de faciliteter, vi skal bruge. Så vi 
stod tilbage med to aktuelle steder, som kunne opfylde vores behov, samt kunne gå ind under vores budget, Det 
ene var Sydthy Ridecenter, som Morten havde fået lavet en rigtig god og fornuftig aftale med. Det andet var 
Ålestrup Ridecenter som Mette havde været i kontakt med. De kunne give os nogle yderst fornuftige priser, samt 
nogle gode forhold til vores heste. Efter afstemning pegede flertallet på Ålestrup Ridecenter; både pga. af prisen og 
pga. af den korte afstand fra motorvejen. 

Bestyrelsen er klar over, at det for nogle medlemmer kan være en lang tur at køre til Ålestrup, men det har vi prøvet 
at kompensere for i priserne for tilmelding, og har trukket 400 kr. fra i hver klasse, samt yderligere 100 kr. fra for 
hver ekstra hest, man tilmelder. Og ikke nok med det, så gives der også brotilskud på 360 kr. pr. udstiller. 

Vi håber, at rigtig mange medlemmer vil bakke op om dette års DAMOCHA, som bliver helt forrygende.  

Sidste tilmelding bliver den 7. juli 2015. Dato og proportioner lægges på hjemmesiden snarest. 

Der vil under DANOCHA blive afviklet et par alm. dressurklasser (showklasser), hvor man rider efter procenter i den 
sværhedsgrad, man nu tilmelder sig i. Prisen vil være 75 kr. pr. klasse. Det er muligt at deltage i showklasserne, 
uden at man deltager i DAMOCHA. 

Vi kunne godt tænke os, at der bliver vist noget underholdning/opvisning for publikum. Der bliver oprettet en 



søgeprofil på FB og foreningens hjemmeside. 

På opfordring fra sidste års dommer vil der være en hvid roset til alle deltagende heste udenfor placering. 

Derudover skal der laves et par ekstra rosetter til showklasserne. 

OBS. Vallakker under 4 år, kan ikke deltage i DAMOCHA ifølge ANCCE. Vallakker, der er fyldt 4 år og opefter, kan 
godt deltage i DAMOCHA. 

Vores medlemmer opfordres til at læse reglerne for påklædning. Enten stiller man i traditionel spansk dragt, eller 
man stiller i hvide bukser (ikke ridebukser!), hvid skjorte og en mørk pullover. Ingen vest eller hat til de hvide 
bukser. 

Vi ønsker at få en bedre påklædningsmoral til DAMOCHA. 

Der ledes efter et maleri, vi kan bruge til proportionerne. Morten undersøger nærmere.  

  

Konklusioner:  

 

Handlingspunkter Ansvarlig person Frist 

 Dommer Charlotte/Maybritt  

 Rosetter Maybritt  

 Showklasser Nanna  

 Opvisning (opslag) Mette/Britt  

 Propositioner Charlotte  

 

 

Punkt på 
dagsorden 

Store Hestedag Præsentator  

Diskussion: Deltagelse 

Afholdes den 5. – 6. september 2015. 

Vi kunne godt tænke os at være godt repræsenteret i år, så vi håber, at mange medlemmer kunne tænke sig at 
deltage i denne begivenhed. 

Konklusioner: Nærmere info efter næste bestyrelsesmøde 

 

Handlingspunkter Ansvarlig person Frist 

    

    

    

    

 

 

Punkt på 
dagsorden 

Generalforsamling Præsentator  

Diskussion: Fremmøde 

Der var ikke mange fremmødt til dette års generalforsamling. Det er rigtig ærgerligt, at der ikke er flere medlemmer, 
der ønsker at bakke op om vores årlige generalforsamling. 

Men de medlemmer, der var kommet, fik bestyrelsen en rigtig god dialog med omkring kommende arrangementer.  

Konklusioner:  

 

Handlingspunkter Ansvarlig person Frist 



 Til næste generalforsamling skal der laves en ny formulering omkring 
ændringer i medlemskontingenter. 

  

    

    

    

 

 

Punkt på 
dagsorden 

Runde fra bestyrelsen Præsentator Anette 

Diskussion: Omkostninger vedr. bestyrelsen 

Telefon: Der gives 50 kr. pr. måned til telefon, som udbetales en gang om året. 

Kørsel: 3 kr. pr. km. 

Omkostninger møder: 250 kr. til bespisning 

Bespisning arrangement: 50 kr. pr. mand pr. dag 

Gaver: Der gives en gave af 300 kr. når man fratræder sin bestyrelsespost efter min. 2 år. 

Kontingent: Bestyrelsen har tidligere fået deres kontingent betalt, men på grund af bogføringen samt det juridiske 
skal bestyrelsen selv betale deres medlemskab. Derimod bliver telefonpengene sat op til 100 kr. pr. måned, som 
bliver udbetalt 2 gange årligt 1/6 og 1/12. kontoen kommer til at hedde Telefon og administrationsomkostninger. 

Der blev drøftet, om foreningen havde brug for en Mobilepay eller Swipp konto. Vi afventer og ser, om vi for brug for 
det. 

Anlægskonto over foreningens ting, og hvor de befinder sig. 

Forslag, der vedtages på mail, skal føres til referat. Så vidt det er muligt, skal forslag vedtages på vores møder. 

Konklusioner:  

 

Handlingspunkter Ansvarlig person Frist 

 Ændring i telefonpenge til bestyrelsen Anette  

 Mobilpay/swipp konto (afventer)   

 Anlægskonto Anette  

 Forslag, der vedtages på mail, skal føres til referat Nanna  

 

 

Punkt på 
dagsorden 

Huskeliste til arrangementer Præsentator Mette 

Diskussion:  

Forslaget tages op til næste møde 

Konklusioner:  

 

Handlingspunkter Ansvarlig person Frist 

    

    

    

    

 

 



Punkt på 
dagsorden 

Ansvarsområder for bestyrelsen  Præsentator Nanna 

Diskussion:  

Forslaget tages om til næste møde 

Konklusioner:  

 

Handlingspunkter Ansvarlig person Frist 

    

    

    

    

 

 

Punkt på 
dagsorden 

Eventuelt Præsentator  

Diskussion:  

Deadline næste medlemsblad er 1. september. 

Annoncering i ”Hest og Rytter”, Hestenettet, dagblade osv. 

 

Konklusioner:  

 

Handlingspunkter Ansvarlig person Frist 

 Annoncering Mette  

    

    

    

 
 
 
 

 

Kommende Bestyrelsesmøder: 12. juli ved Maybritt kl. 12.00 og den 2. august. Hvor og hvornår kommer 
senere. 

 

  

Godkendelse af referat: 

(underskrift) 

 

 

 


