
Referat  

Bestyrelsesmøde i Dansk P.R.E. Avlsforening 

Søndag den 27. juli 2014 kl. 11.00 hos Nanna Lyholm 

Til stede var Charlotte Eichel Larsen, Maybritt Rønn, Irmelin Fasterholdt, Mette Andersen, og Nanna 

Lyholm. Der var afbud fra Cathrin Abigael 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet blev ikke godkendt, Mette laver et nyt og sender rundt til godkendelse. 

 

2. Status fra formand 

 

ANCCE har fået ny formand, som er en spændende mand, hvor vi kan forvente, at der vil komme 

nye tiltag. 

 

Landscentret har opsagt samarbejdet med hestemagasinet. Man vil gerne lægge Ridehesten og 

Magasinet Hest sammen, men venter med at tage beslutningen indtil næste møde. 

 

3. Status fra kasserer 

Der er pt. 212.000 kr. på foreningens konto, det er inkl. Indbetalinger fra DAMOCHA. 

 

4. Sager til behandling fra medlemmer 

Bo Wohlert Hansen har sendt endnu en lang mail. Maybritt udarbejder et kort, præcist svar, og sagen 

er derefter afsluttet, da Bo Wohlert Hansen efter eget ønske ikke længere er medlem af foreningen. 

 

Britt efterspørger mere aktivitet på foreningens FB side i form af konkurrencer om bedste hest osv. 

Foreningen ønsker ikke, at der skal køre konkurrencer af denne art på vores FB profil, men vil i 

stedet opfordre vores medlemmer til at lægge flere billeder op af deres hverdag med de spanske 

heste; evt. ved at lave skiftende tema hver måned. Britt kunne evt. være ansvarlig for disse temaer. 

 

Charlotte laver en FB Gruppe kun for medlemmer af foreningen, hvor hvert medlem kan skrive, 

hvorfra i landet man kommer fra, samt evt. fortælle lidt om, hvilken heste man har, og hvad man 

bruger dem til. 

 

5. Aktiviteter 

a. DAMOCHA 

Den 29. – 31. august i Ringsted  

Vallakker 1 - 3år skal kun vises i skridt og trav. 

Mette, Nanna (Charlotte) vil være i Ringsted fredag aften og kan så småt begynde at gøre klar. 

Charlotte står for programmet. Programmet skal være klar til hjemmesiden senest den 23. 

august, så deadline for annoncer er den 12. august, alle annoncer sendes til Nanna på 

nanna@lyholm.com i højtopløsligt format. 

 

mailto:nanna@lyholm.com


Ønsker man at have en stand i forbindelse med DAMOCHA, skal dette aftales med Team Cabe. 

 

Sponsorgaver afleveres til Nanna senest den 20. august eller til nærmeste bestyrelsesmedlem. 

 

Bemanding/hjælper 

Dyrlæge: Maria Nørregård 

Oversætte: Mangler, søger hjælp på vores FB side. 

Speaker: Gunvor 

Nattevagt: Magrethe 

Der udover skal vi bruge: 

Computer: Charlotte + ?? 

Hjælper ved udgang: ?? 

Anne Birgitte Krogh vil gerne være løber med kritikker og point til speakeren og som Roset-pige 

ved præmieuddelingen. 

 

Nanna sørger for at bede om hjælp på vores FB side. 

Irmelin sørger for hotel til dommer og bestyrelsesmedlemmer, samt æresdækkener. 

Mette køber gave til tolk og dommer til ca. 300 kr. stk. 

Charlotte spørger Tina Hansen om blomster til udsmykning. 

Maybritt sørger for flybilletter. 

 

Mette foreslår, at vi inviterer dommerne fra dyrskuerne til DAMOCHA, og det sørger hun  for. 

Mette tager sig også af at få arrangementet slået op på Heste Nettet. 

Charlotte sørger for bannerannonce på Heste Nettet. 

 

Irmelin ønsker propositionerne ændret til næste år, for vores medlemmer kan åbenbart ikke 

finde ud af at indbetale det rigtige beløb for hver sektion. 

 

b. Kåringer 

Charlotte melder at kåringerne er forløbet godt. 

 

c. Dyreskuer 

Intet nyt. 

 

6. Generalforsamling 

Den 26. april 2015 

 

7. Runde for bestyrelsesmedlemmer 

 

Ærespræmier fra dyreskuerne, der ikke kommer i brug, leveres tilbage til foreningen. 

 

Irmelin forslår et ekstra medlemskab til de medlemmer, der ikke ønsker at avle; evt. et støtte-

medlemskab. Der skal en vedtægtsændring til, så det tages op i forbindelse med 

generalforsamlingen. 

 



Maybritt opfordrer medlemmer til at tjekke de vejledninger, der ligger på foreningens hjemmeside 

om udfyldelse af papirer til stambogen. Hun bruger stadig meget tid på at sende papirerne retur til 

ejeren, da der er mangler. Dette sker også jævnligt for gamle medlemmer, der har ejerskiftet eller 

indskrevet føl før. 

 

Irmelin kunne godt tænke sig at DAMOCHA fremover kunne afholdes på én dag, når der kun er så 

få heste som i år. Det vil blive drøftet til næste møde, og vil bliver taget med i overvejelserne til 

næste års DAMOCHA. 

 

Madbudget til bestyrelsesmøderne bibeholdes på 250 kr. 

 

8. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder 

 

4. oktober 2014 

24. januar 2015 

  

9. Eventuelt. 


