
Referat af den ekstraordinære generalforsamling i Dansk P.R.E. 

Avlsforening 

 den. 03.06.2018 kl. 15.00 i Vissenbjerg 

 

Referent: Tine Enghave 

 

Tilstede: Britt Hansen, Lisbeth Svanebjerg, Tina Hansen, Mette Lundgreen, Ninette Graugaard, 

Majbritt Christensen, Zuzette Kraft, Anette Thestrup, Charlotte Ann Eichel Larsen, Karina 

Kobold, Sabrina Conau Krogsholm, Heidi Laursen, Birgitte Eiersted, Belinda Bonn Carlsen, 

Mette Andersen og Tine Enghave 

16 tilstede, 8 fuldmagter i alt 24 stemmeberettiget 

 

Dagsorden: 

  

1. Valg af dirigent 

 

Karina Kobold blev valgt som dirigent. 

Dirigenten konkluderede, at den ekstraordinære generalforsamling var rettidig 

indkaldt jf. foreningens vedtægter. 

Dirigenten konkluderede, at de 8 fuldmagter var gyldige ud fra følgende kriterier: 

- Er fuldmagtsgiveren den, som fuldmagtsgiveren udgiver sig for at være? 

- Er pågældende med fuldmagtenden person, som fuldmagtsgiveren har givet sin 

fuldmagt til? 

- Hvad var fuldmagtsgiverens hensigt? 

Der er ingen lovkrav til, hvad en fuldmagt skal indeholde – bortset fra 

fremtidsfuldmagter. 

 

 

2. Formanden aflægger beretning 

 

Se formandens beretning 

  

3. Behandling af indkomne forslag 

 

Stambogsarbejde: 

Inden behandlingen af de indkomne forslag blev der spurgt ind til, hvad er årsagen 

var til, at 3 medlemmer først overlader stambogsarbejdet via pressemeddelelse til 

Online portalen hos ANCCE og bagefter tilbyder et eksternt stambogskontor? 

Pressemeddelelsen blev læst op. Tidligere formands svar var, at de hele tiden gerne 

har villet stambogsarbejdet, men har mistet lysten til bestyrelsesarbejdet. Der er for 

mange konflikter, brok og negativitet forbundet med bestyrelsesarbejdet. Det blev 



påpeget, at bestyrelsesarbejde er en utaknemlig post at påtage sig. Der har været 

et issue internt i den tidligere bestyrelse omkring håndteringen af racerepræsentant 

på Roskilde Dyrskue, der var medvirkende til at, de stambogsdelegerede ikke 

ønskede at være en del af bestyrelsen længere. Der blev diskuteret, hvorvidt at 

ANCCE har haft en holdning til, at stambogsarbejdet bør ligge i bestyrelsen. Dette 

er der ikke enighed om. De stambogsdelegerede skitserede processen med 

stambogsarbejdet. Nogen medlemmer mente, at det ville være nemmere, hvis 

medlemmerne bruger ANCCE´s online portal, og andre mente at det er svært med 

onlineportalen, hvis f.eks. heste kommer til Danmark uden papirer.  

 

Bestyrelsen vil samarbejde ud fra det, som medlemmerne beslutter, uanset om det 

er den ene eller anden model. 

 

Forslag til vedtægtsændringerne blev gennemgået. Se forslag til 

vedtægtsændringer. Under denne gennemgang blev følgende diskuteret:  

 

A og B medlemmer: 

Der var enighed om, at det er vigtigt at få rytterne med i foreningen, og at der skal 

gøres noget for rytterne. Vi diskuterede, hvorfor foreningen skal have B 

medlemmer? Nogen udtrykte, at ryttermedlemmerne bør betale det samme som 

avlere. Der blev spurgt ind til, hvorfor B medlemmer ikke må deltage til DaMoCha 

(Dansk Morfologisk Championat). Årsagen er, at bestyrelsen ikke har ment, at et B 

medlemskab skal have fuldt tilskud til DaMoCha, når nu B medlemskabet er billigere 

end A medlemskab. Nogen medlemmer har hørt ryttere tilkendegive, at de gerne 

ville være medlemmer af foreningen, hvis det kostede det det halve af et A 

medlemskab. Det blev udtrykt, at hvis vi skal have B ryttermedlemmer, burde der 

være et max antal for B medlemmer i bestyrelsen. I vedtægterne bør det 

præciseres, hvem der må deltage i DaMoCha, om det er ejeren eller rytteren, der 

skal være A medlem. Vi 

Pause omkring §6 da nogen mente, at vi udelukker ryttere fra andre lande fra at 

deltage i DaMoCha med den forslåede formulering. Dette var der uenighed om. Der 

blev også debatteret, hvorvidt medlemmer kunne havne i en situation, hvor de 

havde 3 stemmer til generalforsamlingen. 

 

Foreningens navn: 

Der blev spurgt ind til, om bestyrelsen havde overvejet at slette ordet 

”Avlsforening” i foreningens navn. Dette har bestyrelsen overvejet, men der ligger 

et større arbejde i dette, både hvad angår økonomi og arbejdstimer.  

 

Hjemme-avlsgodkendelse: 

Der blev ytret ønske om hjemme-avlsgodkendelse. Bestyrelsen gjorde opmærksom 

på, at det vil være ekstremt tidskrævende for det bestyrelsesmedlem, der skal køre 

med dommeren rundt i hele landet. Oven i dette, vil det være en meget dyr løsning 

for de medlemmer, der stiller til avlsgodkendelse. Medlemmer har tidligere påpeget, 

at 3000 kr. er i overkanten for en avlsgodkendelse. En anden årsag til at der ikke er 

hjemme-avlsgodkendelse et, at bestyrelsen ønsker arrangementer, der samler 

medlemmerne. Årsagen til, at DaMocHa og avlsgodkendelsen er planlagt sammen, 

er et forsøg på at spare penge i en 3 års plan. Der blev spurgt til økonomien i de 

tidligere hjemme-avlsgodkendelser. Dette kunne kun løbe rundt tidligere, da ANCCE 

gav et større tilskud. Der blev påpeget, at det er vanskeligt at transportere de 

hopper tæt på termin eller kort efter fødsel. Der blev spurgt til, hvorfor medlemmer 



ifoler hopper, der ikke er avlsgodkendte. Det blev nævnt, at problematikken er, at 

der ikke bliver afholdt avlsgodkendelse hvert år i DK.  

 

Zuzette Kraft blev valgt til at assistere dirigenten ved stemmeoptællingen. Se i 

øvrigt dokument ved forslag til vedtægtsændringer 

 

Stemmer blev afgivet og talt op: 

(Herunder i dette referat, er forslag 1 angivet som det forslag, der står først under 

den oprindelige vedtægt i dokumentet med vedtægtsændringer. Forslag 2 som det 

næste osv.) 

 

 

 

§2 Primært ansvar 

O stemmer for nuværende vedtægt 

17 stemmer for forslag 1 (ANCCE online portal) 

7 stemmer for forslag 2 (Eksternt stambogskontor) 

 

§3 Ydelser fra ANCCE 

7 stemmer for nuværende vedtægt (Eksternt stambogskontor) 

17 stemmer for forslag 1 (ANCCE online portal) 

 

§4 Tilhørsforhold 

7 stemmer for nuværende vedtægt (Eksternt stambogskontor) 

17 stemmer for forslag 1 (ANCCE online portal) 

 

§5 Register over P.R.E. heste i Danmark 

0 stemmer for nuværende vedtægt 

8 stemmer for forslag 1 (Eksternt stambogskontor) 

13 stemmer for forslag 2 (ANCCE online portal) 

0 stemmer for forslag 3 (Stambogskontor i bestyrelsen) 

3 ugyldige stemmer 

 

§6 Medlemskategorier 

10 stemmer for nuværende vedtægt  

12 stemmer for forslag 1 (Ryttermedlemskab) 

1 ugyldig stemme 

1 blank stemme 

 

§7 Generalforsamling 

7 stemmer for nuværende vedtægt 

17 stemmer for forslag 1 (generalforsamling skiftevis øst og nord for Storebælt) 

 

§9 Kontingent 

9 stemmer for nuværende vedtægt 

13 stemmer for forslag 1(konsekvens ændring i forbindelse med ryttermedlemskab) 

1 blank stemme 

 

§15 Ekstraordinær generalforsamling 

10 stemmer for nuværende vedtægt 

14 stemmer for forslag 1(konsekvens ændring i forbindelse med ryttermedlemskab) 



 

§17 Foreningens opløsning 

8 stemmer for nuværende vedtægt 

15 stemmer for forslag 1(konsekvens ændring i forbindelse med ryttermedlemskab) 

1 bank stemme 

I praksis betyder manglende klarhed over stambogsarbejdet, at bestyrelsen vil 

indkalde til en ekstra ekstraordinær generalforsamling i håbet om, at der vil kunne 

skabes ¾ flertal på den næste generalforsamling, for en beslutning om 

stambogsarbejdet. Imellem tiden var der enighed om, at de stambogsdelegerede 

fortsætter behandlingen af de allerede påbegyndte stambogssager. Efter dette½, og 

indtil afklaringen på en ekstraordinær generalforsamling, er medlemmerne henvist 

til ANCCE´s online portal. Dette kan dog ikke ske, før ANCCE åbner for adgangen. 

De stambogsdelegerede tager dialogen med ANCCE om, hvad foreningen gør i 

praksis. 

 

 

4. Fastsættelse af kontingent 

 

Vi besluttede at fastholde nuværende niveau, nu hvor B medlemskab for ryttere 

ikke blev vedtaget. 

  

5. Eventuelt  

 

Der var intet til eventuelt, da eventuelle emner var behandlet løbende. Dirigenten 

takkede af og formanden opfordrede endnu engang til at kikke fremad.   

 

 


