
Referat bestyrelsesmøde 3/2-2019.  

Tilstede: Belinda, Heidi, Mette, Birgitte.  

Ikke tilstede: Betina.  

 

1: Nyt fra stambogen.  

     - Det kører rimeligt smertefrit. Vi kan ikke få lov til at kører hjemmekåring. Dette gør at det er umuligt at 

skaffe det antal heste der muliggør 2 kåringer i år. Vi har dog stadig en forespørgsel hos ANCCE. Som bliver 

behandlet på mødet den 14. februar. Vi har bedt om at alle der har heste til kåring i 2019 melder tilbage til 

os hvad de har af heste. D.D. har 6 meldt tilbage at der er 9 heste. De fleste ønsker det i september. Vi har 

efterspurgt de eksakte regler for afholdelse af kåringer hos ANCCE, herunder hvor mange opsamlingssteder 

vi så må lave. Vi har i samme omgang fået en medlemshenvendelse ang. kåring hvorvidt avlerne selv må 

bestille og betale for en dyrlæge, i de år hvor der ikke er heste nok til at foreningen kan forsvare at afholde 

det. Dette afventer vi også svar på.  

 

Vi mangler en ANCCE delegeret, til oplæring, da vi gerne vil imødekomme muligheden for at der altid er 2 

der kan varetage opgaven. Vi arbejder på en vedtægts løsning, da der som det er nu, ikke er mulighed for at 

uddanne en ny ifølge vores vedtægter.  

2: Nyt fra kasserer.  

   - Vi har DD. 81 A medlemmer og 1 B medlem. DD er der 92298,22 kr. på kontoen. Regnskabet er færdigt. 

Vi sender mappen med Lisbeth Svanebjerg. Regnskabet kommer ud så snart det er godkendt.  

Vi har oprettet foreningen med CVR nummer/Nem Ide, da mange af fondene kræver dette.  

 

3: Fonde.  

   -  Vi har søgt Nodea fonden, Spar nord fonden, Friluftsrådet, Middelfart Sparekasse, ANCCE.  

   -  Vi har søgt om omkring 100.000 kr. I håbet om at kunne lave et gratis/Meget billigt DAMOCHA.  

   -  Vi har fået 4500 kr af Middelfart sparekasse. Til jubilæums Rosetter.  

   -  Vi mangler stadig at søge nogle, som vi mener er relevante.  

 

4: General forsamling.  

Forslag fra Charlotte:  

Invitation af ”de oprindelige” Dem der stiftede foreningen. Vi inviterer dem med.  

Indstilling af æresmedlem.  Hanne Kapitanska (Vi undersøger hvor mange år hun har været medlem.)  

 

Sted: Belinda undersøger Sorø Storkro. Vi afventer svar snarest.  

 

Indkaldelse:  

Mette retter og sender ud.  

 

Vi mangler 1-4 bestyrelses-mellemmer. Det er nødvendigt at nye medlemmer af bestyrelsen forholder sig 

til arbejdsbyrden, inden de stiller op. Vi ligger ofte mellem 2-5 timer om ugen + møder 6 gange årligt, + 

arrangementer.   

 

Hvem genopstiller: 

Mette Andersen: Genopstiller 

Birgitte Eiersted: Genopstiller  



Belinda Bonn Carlsen: Genopstiller.  

Heidi Lauersen: Genopstiller.  

Betinna  

Vi havde et oplæg til debat i håbet om at få belyst følgende fra flere vinkler, Vi havde lavet en frivillig 

gruppe som man kunne melde sig ind i på Facebook. Da oplægget kom ud meddelte flere i gruppen at dette 

ikke var den vej de ønskede foreningen skulle arbejde hen imod og ønskede derfor ikke at hjælpe os 

omkring dette. Men vi fik dog nogle rigtigt gode input alligevel. Som vi har arbejdet videre med.  

 

Oplæg:  

4 A. Vedtægter 2019: Stambogsdelegerede evt. 2-3 A-medlemmer. Pt. skal vi være mellem 5-9 

bestyrelsesmedlemmer. Dette antal ønsker vi at bibeholde, da afstanden er stor, og det letter 

arrangementer. Vi ønsker, at vedtægtsudvalget arbejder videre på følgende: Som stambogsdelegeret 

arbejder man under foreningen. Derfor er det bestyrelsens ansvar, at dem, der sidder med det, er de 

rigtige, og dermed har vi mulighed for at fratage de stambogsdelegerede opgaven igen. Vi vil gerne sikre 

foreningen, at de 2-3 stambogsdelegerede, der sidder med stambogsarbejdet, ikke har bestyrelsesansvar. 

Om de så skal være A-medlemmer, er en mulighed. I forhold til at sikre, at det ikke må være hængt op på 

en enkelt person, er det ikke en mulighed, at der kun er 1. Hvis der kun sidder 1, har vi 30 dage til at finde 

en ny, der godkendes af bestyrelsen. Eller ønsker vi at overgå til online? Hvordan løser vi det 

formuleringsmæssigt? Vi vil gerne bibeholde medlemskategorierne, så vi kan se, om det rent faktisk er 

attraktivt. Flertalsafstemning til GF: Kan vi lave det om til f.eks. 60 % for at lette gennemførelsen af nye 

tiltag i stedet for 75 %, som det er 

 

Vi har også fået input omkring emnet af andre medlemmer som vi har kunne arbejde videre med.  

 

§5 Register over P.R.E. heste i Danmark Foreningen fører et register over medlemmernes P.R.E. heste. Den 

administrative del af stambogsføringen i Danmark, dvs. udstedelse af bedækningsattester, oprettelse af 

avlerkode og heste ejerkoder, papirer til forindskrivning af P.R.E. føl, ejerskifte m.v. udføres af 2 af ANCCE 

godkendte personer i bestyrelsen i Dansk P.R.E. Avlsforening. Selve stambogsføringen, blodbanken, 

ejerskifte, ejerskabskort og udstedelse af pas henligger udelukkende hos ANCCE. 

 

§5 Register over P.R.E. heste i Danmark Foreningen fører et register over medlemmernes P.R.E. heste. Den 

administrative del af stambogsføringen i Danmark, dvs. udstedelse af bedækningsattester, oprettelse af 

avlerkode og heste ejerkoder, papirer til for indskrivning af P.R.E. føl, ejerskifte m.v. udføres af 2 A- 

medlemmer af ANCCE godkendte personer. Selve stambogsføringen, blodbanken, ejerskifte, ejerskabskort 

og udstedelse af pas henligger udelukkende hos ANCCE.  

Det tilstræbes at der er 2 stambogsdelegerede; der kan være 3 i en overgangsperiode.  

Nye Stambogsdelegerede skal have siddet i bestyrelsen i en hel valgperiode for at sikre kendskab til 

foreningen og fremtidigt samarbejde. De vælges i et samarbejde mellem de stambogsdelegere og 

bestyrelsen. Og indstilles til godkendelse ved ANCCE når behovet opstår.  

I tilfældet af at der kun er 0-1 stambogsdelegeret. Vil vedtægtsændringer, der vedrører om foreningen skal 

have et stambogskontor eller være selvbetjening, afgøres ved 55 % af de afgivne stemmer.   

 

P.R.E Cup 2018. Uddeles til generalforsamling. Vandrepokal, Den kan ikke erhverves. Foreningen betaler 

porto ved returnering. Alm Roset/ P.R.E cup 2018. + gaver fra Freka + sponsorgaver. Den kan godt vindes 

uden at man møder personligt op til generalforsamlingen. Den skal returneres 1 måned før.  



PRE- Dag. Fyn Forventninger.  

Vi forventer 15-18 heste på dagen.  

Program til dagen. Bliver i A 4 md mindre vi kan overtale en til at lave det i A5.  Vi afventer 

medlemsmiddagsantal for at afklare om det skal være til frokost eller aftensmad.  

 

 

Dyrskuer:  

Roskilde: Der er sendt dispensation til Roskilde. 3 års hingste uden avlsgodkendelse. 25 års hoppe til 

bedømmelse og heste udefra.  Vi får svar omkring 1/3-2019 Der er sendt showforslag ind. Vi afventer 

godkendelse. AB er race repræsentant.  

Fynske: Første møde er midt februar.  

Hjørring: Racerepræsentant Hjørring Birgitte Eiersted.  

 

Herning: Belinda tager kontakt dertil. Belinda er race repræsentant.  

SEGES Hestekongres.  

Der var 6 forskellige foredrag. Belinda og Mette var afsted. Nummer 2 entre blev betalt privat af Mette og 

Belinda. Kørslen til 1 person blev betalt af foreningen. Referat kommer.  

 

 


