
 

 

 

 

Ordinær generalforsamling 

Dansk P.R.E. Avlsforening 

 

Søndag den 26. april 2015 kl. 15.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Dansk 

P.R.E. Avlsforening i Vemmelev Hallen, Skolevej 2, 4241 Vemmelev. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent  

2. Formanden aflægger beretning  

3. Kassereren aflægger beretning  

4. Regnskab til godkendelse  

5. Fastsættelse af kontingent  

6. Behandling af indkomne forslag  
a) Ændring af vedtægternes §6 – Medlemskategorier: 

Ændring af B-medlemskab: Støttemedlem; uanset om man ejer en PRE eller ej. Har taleret men 
ikke stemmeret ved generalforsamlingen. Dog kan PRE ejere ikke skifte fra A- til B-medlemskab og 
omvendt, før der er gået en karensperiode på min. 1 år fra det første skift. B-medlemmer kan ikke 
få ydelser i stambogen. Her kræves et A-medlemskab. 

b) Ændring af vedtægternes §7 – Generalforsamling: 
Første afsnit, anden linie: Indkaldelse til generalforsamlingen foretages af bestyrelsen og udsendes 
til foreningens medlemmer på mail og evt. ved annoncering i medlemsbladet. 

7. Valg af formand  

8. Valg af næstformand  

9. Valg af bestyrelse  

10. Valg af revisor  

11. Eventuelt  

 
Formanden Charlotte Eichel Larsen bød velkommen. 

Ad 1. 

Til dirigent valgtes Anette Thestrup, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 

indkaldt. 

Der var mødt i alt 19 A-medlemmer, heraf 6 ifølge fuldmagt. Et enkelt medlem var ikke 

stemmeberettiget. 

Som stemmetællere valgtes Belinda B. Carlsen og Zuzette Kraft.  

Som referent valgtes Hanne Kapitanska. 

 

Ad 2. 

Formanden aflagde beretning. Der henvises til link på foreningens hjemmeside. 

Der var ingen bemærkninger til formandens beretning, der godkendtes. 

 

Ad 3. 

Kasseren fremlagde regnskabet, der viste et underskud på 10.061 kr. Regnskabet kan ses på 

foreningens hjemmeside. 
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Ad 4. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

Ad 5. 

Kontingent fortsætter uændret. 

 

Ad 6. 

a) Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 6 blev drøftet og sat til afstemning, hvor 

det blev enstemmigt nedstemt på grund af formuleringen ”og omvendt”.  

 Morten Nedergaard Andersen foreslog, at man til næste år tillige opretter et junior-

medlemskab. 

c) Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 7 blev enstemmigt vedtaget. 

d)  

Ad 7. 

Formand Charlotte Eichel Larsen blev genvalgt. 

 

Ad 8. 

Næstformand Maybritt Rønn blev genvalgt. 

 

Ad 9. 

Til bestyrelsen genvalgtes Nanna Lyholm og Mette Andersen. Nyvalgt blev Britt Hansen, Mor-

ten Nedergaard Andersen og Anette Thestrup. 

 

Ad 10. 

Som revisor genvalgtes Peter Jensen. 

 

Ad 11. 

Foreningens aktiviteter drøftedes.  

Mona Kamuk syntes, at standen på Roskilde Dyrskue de sidste par år har været kedelig, og 

at man burde opfordre til, at udstillere var iført spansk tøj. 

Tina Hansen foreslog, at foreningen betalte for et ”trækplaster” til at lave opvisning på Ros-

kilde Dyrskue.  

Zuzette Kraft mente, at der bør nytænkes for at trække medlemmer til standen og foreslog, 

at der blev lavet et Roskilde Dyrskue-udvalg. Dette blev vedtaget og udvalget består af: Zu-

zette Kraft, Mona Kamuk, Britt Hansen, Charlotte Eichel Larsen og Belinda B. Carlsen. 

Mette Andersen forespurgte, om det var muligt, at DAMOCHA og generalforsamling hvert år 

kunne foregå samme sted. Det var svært at finde egnede faciliteter til rimelige priser, og det 

var bedre, hvis det var fastlagt på forhånd. 
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Zuzette Kraft mente, at der burde være flere jyske og fynske medlemmer til stede for at se, 

om det var muligt.  

Tina Hansen efterlyste mere aktivitet for ryttere til DAMOCHA. 

Charlotte Eichel Larsen oplyste, at DAMOCHA er for avlsdyr, og det er et stort arrangement 

og svært at lave ridebedømmelser. 

Nanna Lyholm ville gerne have en showklasse, da ridning ville trække flere publikummer til. 

Gangartsklasserne gav ikke meget ridning, og man skulle stå ved opvarmningsbanen, hvis 

man ville se, hvad de kunne. 

Mette Andersen foreslog, at man i forlængelse af DAMOCHA-konkurrencen kunne give udstil-

lerne mulighed for at fremvise deres heste. 

Anette Thestrup foreslog, at man brugte af foreningens formue til aktiviteter.  

Der var enighed om, at der skulle lægges en forespørgsel på Facebook om afholdelse af ge-

neralforsamling og DAMOCHA på samme sted hvert år samt nedsættelse af et DAMOCHA-

udvalg. 

Forsamlingen drøftede flere aktiviteter - især i Jylland. 

Der var enighed om, at det er medlemmerne selv, der skal sørge for aktiviteter og ikke be-

styrelsen. Dette sker nu regelmæssigt på Sjælland og på Fyn, og de jyske medlemmer bør 

selv komme på banen. 

Mette Andersen foreslog, at der blev lagt et spørgeskema på Facebook, så medlemmerne 

kunne komme med forslag til, hvad de ville. Britt Hansen vil sørge for at udarbejde et spør-

geskema. 

Belinda B. Carlsen forespurgte, om Store Hestedag kunne blive et træfpunkt for PRE.  

Mette Andersen ville som avler ikke udstille på Store Hestedag. 

Zuzette Kraft så gerne, at DAMOCHA afholdtes i forbindelse med Store Hestedag, da det er et 

godt udstillingsvindue, og der er et stort publikum. 

Det drøftedes, om der skulle laves et Store Hestedag-udvalg, men det blev henlagt til efter 

Roskilde Dyrskue. 

Nanna Lyholm foreslog, at bestyrelsen kørte på hjemmebesøg og fik en snak med de med-

lemmer, som ikke udstillede deres dyr. 

 

Zuzette Kraft oplyste, at der holdes sommerfest lørdag den 27. juni 2015 i Fuglebjerg med 

mad fra Elmely Kro og med en kuvertpris på 250 kr. Zuzette laver opslag. 

Morten Nedergaard oplyste, at der også ville blive holdt fest i det nordjyske med rodeohest, 

men at endelig dato endnu ikke var fastlagt. 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

Generalforsamlingen hævet. 

Grevinge, den 27/4 2015 

Som referent: 

Hanne Kapitanska 


