
Referat 30/10-2022 

Til stede; Sabrina, Birgitte, Nicole, Heidi, Mette, 
Med online; Belinda, AB, Charlotte til stambogspunkt. 

 

Dagsorden: 

Sager fra stambogen. 
Post der forsvinder: Der er en udfordring i vores anbefalede post, hvor den 
ikke enten ankommer til ejer eller bliver udleveret uden underskrift. 

 
- Bestyrelsen beslutter i enighed at der hvis man har 1 brev der ikke 
ankommer bliver alt efterfølgende sendt til postkontor, hvor det så skal hentes 
der. 
Da det er os der sender det, og forsendelsesprisen ligger i ydelsen, er det 
foreningen der laver reklamationen. Pengene går til foreningen. Og dette 
trækkes fra når der genbestilles ydelser. 
 
Priser i stambogen: 

Der er ydelser hvor det kan det gøres billigere da der kun er 1 gang porto. 
Dette er primært når der søges om flere heste med samme ydelse. 
 

Ejerskifte ved hest nummer 2. sættes ned med 250 kr. Dette forudsætter at 
det sendes og bestilles samlet.  

Charlotte sender priser til 2023 ned til godkendelse ved ANCCE. 

 
 
Revision fra ANCCE: Vi er blevet udtrukket til revision fra ANCCE. Dette gøres 
tilfældigt, og i år er vi udtrukket. Det handler om hvornår vi modtager 
pengene, hvornår vi betaler ved ANCCE, og hvornår tingende bliver lavet.  

Birgitte, Charlotte og Zuzette står for dette og sender det ned. 

 

Der må ikke være rettet på Ejerskabskort: 

Dette accepterer ANCCE ikke. og der skal så rekvireres et nyt ejerskabskort til 
430 kr. Dette SKAL gøres af tidligere ejer. 

 
 
Stambogskurset er ikke i år, dette lægger fremadrettet online. 

 
 
 



Avlsgodkendelse  

Vi forsøger at snakke med Sverige om vi evt. kan lægge det samme weekend. 
Hvis dette kan lade sig gøre. Charlotte rette henvendelse til Sverige. Hvis det 
kan lade sig gøre sættes en dato i september. 
Det vil fremadrettet ikke være muligt at flytte tilmelding fra 1 år til 1 andet. Og 
det er ikke muligt at få pengene retur. Der er ingen forhåndstilmelding. 
 
 

 

Aktivitets Kalender 2023 

 Generalforsamling d. 25/2-2023. 
Ny adresse. Til Lærkeskolen i Flemløse. OBS på ny adresse; Langgade 26 
5620 Glamsbjerg. 
Mulighed for online igen. 
Indkaldelse sendes ud 1/2-2.23 Regnskabet ligges op på hjemmesiden. 
Alle genopstiller, Nanna har valgt at trække sig i år. 

 Cecilie og Jasmine vil gerne med. Vi laver et FB opslag omkring 
bestyrelsesmedlemmer på Sjælland. Det er vigtigt at vi stadig har fra 
hele landet. 
Der sendes ud til fællesspisning. Dette bestilles ved Kærs køkken. 
Facebook opslag omkring Cupén 
 

 PRE Weekend Lørdag d. 20-21/5-2023 

Grundet at det tidligere har været svært at få tilmeldinger nok. Vælger vi 
i år at afprøve et andet koncept. Således at det år hvor der er DAMOCHA 
Øst, afholdes der PRE dag i Vest og omvendt. 

o P.R.E dage, vest. Holdes på Stutteri pilegården. 
o Programgennemridning. 
o Heidi står for overordnede. 
o Fremvisning af avlshingste 
o Fremvisning af salgsheste. 
o Fremvisning af hest/Stutteri. (Generelt) 
o Nærmere program kommer. 

 
 DAMOCHA: Den 25/27 August. Vi undersøger om de kan på Roskilde. 
 Kåring Øst/Vest. Se under stambog. 

 

 

Dyrskuer 2023 

 Det fynske dyrskue-; 9-11/6 = Mette 
 Horsens; 9-11/6 = Sabrina 



 Roskilde 2-4/6. : AB 

 

Mette Spørger Reno om han kan dømme på alle skuer igen 
Der laves Facebook opslag omkring Alle landets skuer. 
 

 
Online tema foredrag i vinter 

o Forskellen på Kåringer og DAMOCHA evt. m.  
o Index. Evt. Charlotte eller Zuzette ? 
o Farve genetik Evt. Zuzette. 
o Fodring. Evt. Christina Keppie. Evt i 2 dele. Med grundprincipper 

først. 
o Fremvisning med Belinda. Vi skal ha lavet en ny video. som kan bruges 

til forklaring. 
 

 
 

 

Ridekonkurrencen til DAMOCHA 

Det gik super godt. God stemning, godt planlagt. Udemærket sted. Det 
fungerede godt. 

 

Hvad er formålet med vores ride konkurrence til DAMOCHA og PRE dage?  

Ridekonkurrencen bliver fremover til konkurrence træning. 
 
Målet er at der skal være plads til alle. Vi skal være tydeligere i præmissen 
omkring hvad formålet med klassen skal være.  

Både i forhold til dommer og rytter.  

TDér både på opvarmning og på banen. 

 
Der skal fremover være mere fokus på at dette er tænkt som en mulighed for 
at træne programgennemridning og at det derfor ikke en konkurrence man 
melder sig til hvor man kan vinde.  

Det er en mulighed for at træne det at være på udebane, og at det skal være 
det der er i fokus.  


