
 Dagsorden Bestyrelsesmøder Dansk P.R.E. forening. 23 Juli 2019  

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

   

Formandens 
punkt.  

Formanden havde ikke noget. Det er pt. Damocha der fylder mest.  

   

Kasserens 
Punkt.  

152000,- kr på kontoen 
Pt 61 A medlemmer 
21 B medlemmer 
14 nye i dette år 

 

   

Stambogens 
punkt.  

Intet nyt, udover udfordringer med post nord.  

   

Punkt fra 
medlemmer:  

Import af ikke registrerede heste. 
Punktet er drøftet og vi vender tilbage senere. 

 

   

Evaluering 
dyrskuer. 

Alle dyrskuer er gået godt. Vi arbejder på at få show med næste år. 
 

 

   

DAMOCHA: 
 

Opgaver uddeles.  
Clinic med Christina Barimani. Belinda  
Working Equitation show Christina Bye Winding. Belinda 
 
 
Ryttermiddag. Lørdag aften. Morgenmad/frokost lørdag og søndag. Spisning 
fredag aften sandwich samtidig med kursus  Mad/madbilleter Helle  
 
Logistik, skilte, camping osv, strøm til 4/velkomstkomite Mette 
Tidsplan/program Charlotte 
 
Hotel til Linda og dommer Birgitte 
Afhentning af dommer Linda 
Boksplan/skilte Heidi, charlotte laver skilte 
 
Stævne Birgitte 
Spring Helle og Heidi bygger bane 
4 ryttere 1 klasse søndag 
Dressur Birgitte 
Ld-lb lørdag 11 søndag 12 
La op lørdag 2 søndag 2 
 
Oppyntning ridehus fredag og nedtagning søndag Alle 
 
Sponsorgaver/uddeling af disse 
Aveve 
Ridetøj vedr. Doris vestergaard design 
Tales by Zippo Fotograf 
Vi tager meget gerne imod sponsorgaver 

 



Rosetter Mette (inkl. Deltagerroset) 
Auktion over billede ( Belinda har billedet, det sættes i programmet at der kan 
bydes på det under middagen) 
Køb af gaver vi går i tænkeboks og Birgitte køber 
 
Programmer Birgitte har net hvor der bliver pakket hesteguf og program og 
drikkebillet og gavekort til 1 billede fra cippo pr hest (mette tjekker) hvis 
andre har reklamegaver kan det også puttes i. 
 
Opvarmning/ evt koordinator?  Rideprøve Heidi 
Banner til fotografering Belinda 
 
Stande 
Fotograf cippo  
 
Indsyn af heste Helle og dyrlæge Lene Norman Vad 
Stævneansvarlig Charlotte og Helle (printe efter hver sektion) 
Speaker (Gry, Mette evt Charlotte) 
 
Opsætning af stole fredag til kursus Alle 
 
Konkurenceansvarlig( ikke damocha) Birgitte 
 
Heidi spørger efter dommer, sekretær og udregner 
Itudstyr Birgitte 
Pressemeddelelse, hestenettet, annoncer AB og Helle fb bliver boostet 
plakater lokalt 
Låneblomster Heidi 
 
 
Tolk: Linda  
 
Ankomst: heste må ankomme fredag fra klokken 15-20, der indsynes heste 
imellem 18-20 og lørdag 7.30 til 8.30 for de heste der først ankommer lørdag 
morgen. 

   

Kåring 
September.  

Jylland:  
Vi har fået 3 tilbud: 
Kildegården, Vamdrup 15 km fra Kolding ikke noget for stedet 200,- pr boks 
Gitte Thoft Mundestrup 300,- pr boks inkl. Strøelse og hø  
Heidi, Skanderborg gratis 
Vi vælger Heidi i Skanderborg. Faciliteter og bokse er gratis og vi kender 
faciliteterne. 
Sjælland: 
Pt. arbejder vi videre med en mulighed i Roskilde. 
Dommer flyver till aalborg 
Birgitte henter 
Kører til skanderborg 
Charlotte kører til slagelse hvor dommer overnatter 

 



Charlotte og dommer kører til Roskilde 
Ab (måske) kører dommer i lufthavn 

   

P.R.E dag 
Sjælland.  
 

Vi undersøger den 26. oktober. Er vi klogere ?  AB og 
Belinda 

 Dato til onlinemøde Alle, når 
program 
er klar. 

   

   

   

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


