
Referat af den ordinære generalforsamling i Dansk P.R.E. Foreningen 

Lørdag den. 14.4.2018 kl. 15.00 i Vissenbjerg 

 

Referent: Tine Enghave 

 

Tilstede: Anna Spindler, Birgitte Eiersted, Ninette Graugaard, Karina Kobold, Majbritt 

Christensen, Mette Lundgreen, Lisa Plambeck, Camilla Rode, Nanna Lyholm, Gunvor Ejstrup, 

Belinda Carlsen, Morten Andersen, Heidi Laursen, Mette Andersen og Tine Enghave 

Heraf 9 stemmeberettiget og 6 fuldmagter 

 

Mette Andersen bød velkommen og konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen 

beklageligvis var udsendt for sent i forhold til vedtægterne. Regnskabet blev udleveret som 

trykte eksemplarer.  

 

Dagsorden: 

  

1. Valg af dirigent 

 

Valgt som dirigent blev Nanna Lyholm. Valgt som stemmeoptæller blev Ninette Gravgaard og 

Birgitte Eiersted 

Vi besluttede at deltagere der ikke hverken er A eller B medlemmer, måtte deltage i denne 

generalforsamling samt at disse deltagere havde taleret, men ikke stemmeret. 15 stemte for 

dette.  

 

2. Formanden aflægger beretning 

 

Da formanden ikke var tilstede, blev formandens beretning læst op af Mette Andersen. 

Formandens beretning er vedhæftet referatet som bilag. 

 

3. Kassereren aflægger beretning 

 

Da kassereren ikke var tilstede, blev kassererens beretning læst op af Morten Andersen. 

Kassererens beretning er vedhæftet referatet som bilag. 

Der blev spurgt ind til antallet af medlemmer som pt. er 79 A medlemmer. Der blev spurgt 

hvor mange A og B medlemmer der var i 2016 og dette var der ikke umiddelbart et overblik 

over. 



4. Regnskab til godkendelse 

 

Regnskabet blev godkendt med 15 stemmer 

 

5. Fastsættelse af kontingent 

 

Bestyrelsen indstillede til at kontingentniveauet fra 2017 videreføres i 2018. 

Foreningen planlægger en ekstraordinær generalforsamling, fordi foreningens primære formål 

er stambogsarbejde, og at begge stambogs delegerede ikke ønsker at genopstille til 

bestyrelsen. Til den ekstraordinære generalforsamling vil medlemmer blive indkaldt senest 3 

uger før den afholdes jf. vedtægterne. Der står i nuværende vedtægter, at stambogs 

delegerede skal være en del af foreningens bestyrelse og derfor er en ekstraordinær 

generalforsamling påkrævet. 

Vi diskuterede at der er 2 muligheder for fremtidigt stambogsarbejde, nemlig stambogsarbejde 

online via ANCCE´s hjemmeside, eller at stambogsarbejdet videreføres i Danmark som et 

eksternt stambogskontor uden om bestyrelsen 

Vi havde en diskussion om ændringsforslaget omkring nye medlems kategorier skulle 

behandles nu, hvor kontingentet skulle vedtages eller om det skulle vente til en ekstraordinær 

generalforsamling. 

Vi talte om at det er svært at fastsætte kontingentet, når vi ikke ved, om stambogs dirigerede 

skal sidde i bestyrelsen eller ej jf. ANCCE´s regler.  

Der var forslag om, at så mange som muligt inddrages i problemstillingen, om hvad vi gør med 

stambogsydelserne, når de stambogs delegerede ikke længere er en del af bestyrelsen. 

Der kom forslag om, at kontingentets størrelse først fastsættes til den ekstra ordinære 

generalforsamling. Der var forslag om man evt. kunne vedtage et halvårlige kontingent. 

Vi talte om at det er vigtigt at der hurtigt kommer kontingent kroner ind, så Damocha kan 

afholdes. Der blev talt om hvis foreningen opløses, så er kontingentkronerne spildt. 

Der blev udvist bekymring for, at hvis vi fastholder nuværende kontingent størrelse, kan vi 

tabe rytterne. Målet er at der skal være mere for rytterne i foreningen. 

Forslag om et billigt kontingent for at få flere med i foreningen.  

Opfordring til at alle medlemmer bruger lidt tid på at formulere nogle nye vedtægter. De 

nuværende vedtægter, spænder ben for foreningen udvikling. 

Opfordring til at avlere tager nogle ryttere med til den ekstraordinære generalforsamling. 

Vi stemte om at fastholde nuværende medlemskontingent fra 2017 til 2018   

10 stemmer for at fastholde – 5 stemmer imod at fastholde kontingent – fastholdelse af 

nuværende kontingent vedtaget.  

 

 

 



6. Behandling af indkomne forslag 

 

Forslag fra Bestyrelsen vedr. § 11:  

Skulle et bestyrelsesmedlem miste sin hest, får vedkommende lov til at sidde i bestyrelsen perioden 

ud. 

Bestyrelsen trækker forslaget, da vi skal følge ANCCEs regler 

 

Forslag fra Tine Enghave. Ændring til § 7, sidste afsnit vedr. antal fuldmagter: 

 

Bestyrelsesmedlemmerne inkl. formand og næstformand er på valg hvert år. Kun medlemmer af 

foreningen er taleberettigede på foreningens generalforsamling. Foreningens revisorer er 

taleberettigede i forbindelse med punktet: Godkendelse af det reviderede regnskab. Ethvert A-medlem i 

foreningen, som er over 18 år, er valgbar. Der kan meddeles fuldmagt til at stemme på udeblivende 

medlemmers vegne, dog max. 3 fuldmagter pr. person  

 

Diskussion om hvorvidt forslaget vil sprede demokratiet ud, eller om foreningen er mere 

interesseret i at medlemmerne kommer til generalforsamlingen, møder op og ser hinanden i 

øjnene og hvorvidt vi lettere bliver enige hvis vi møder op. 

Vi stemte om forslaget 

4 for forslaget, 11 imod forslaget. Forslaget ikke vedtaget. 

 

Forslag fra Gunvor Ejstrup. 3 forskellige ændringer til § 7, sidste afsnit vedr.: fuldmagter: 

 

1.: Bestyrelsesmedlemmerne inkl. formand og næstformand er på valg hvert år. Kun medlemmer af 

foreningen er taleberettigede på foreningens generalforsamling. Foreningens revisorer er 

taleberettigede i forbindelse med punktet: Godkendelse af det reviderede regnskab. Ethvert A-medlem i 

foreningen, som er over 18 år, er valgbar. Der kan meddeles specialfuldmagt til at stemme på 

udeblivende medlemmers vegne. Fuldmagten udfyldes på det ved indkaldelsen til generalforsamlingen 

vedhæftede skema, og afleveres ved ankomst til generalforsamlingen til formanden. Specialfuldmagten 

kan alternativt sendes til foreningen og skal være denne i hænde 7 hverdage inden 

generalforsamlingens afholdelse. 

  

Bestyrelsesmedlemmerne inkl. formand og næstformand er på valg hvert år. Kun medlemmer af 

foreningen er taleberettigede på foreningens generalforsamling. Foreningens revisorer er 

taleberettigede i forbindelse med punktet: Godkendelse af det reviderede regnskab. Ethvert A-medlem i 

foreningen, som er over 18 år, er valgbar.  Der kan afgives brevstemme på den ved indkaldelsen til 

generalforsamlingen vedhæftede stemmeseddel, stemmesedlen skal være foreningen i hænde 7 

hverdage inden generalforsamlingens afholdelse, eller kan afleveres på dagen for 

generalforsamlingens til formanden. 

 

2: Bestyrelsesmedlemmerne inkl. formand og næstformand er på valg hvert år. Kun medlemmer af 

foreningen er taleberettigede på foreningens generalforsamling. Foreningens revisorer er 

taleberettigede i forbindelse med punktet: Godkendelse af det reviderede regnskab. Ethvert A-medlem i 



foreningen, som er over 18 år, er valgbar. Der kan meddeles specialfuldmagt til at stemme på 

udeblivende medlemmers vegne. Fuldmagten udfyldes på det ved indkaldelsen til generalforsamlingen 

vedhæftede skema, og afleveres ved ankomst til generalforsamlingen til formanden. Specialfuldmagten 

kan alternativt sendes til foreningen og skal være denne i hænde 7 hverdage inden 

generalforsamlingens afholdelse. 

  

Bestyrelsesmedlemmerne inkl. formand og næstformand er på valg hvert år. Kun medlemmer af 

foreningen er taleberettigede på foreningens generalforsamling. Foreningens revisorer er 

taleberettigede i forbindelse med punktet: Godkendelse af det reviderede regnskab. Ethvert A-medlem i 

foreningen, som er over 18 år, er valgbar.  Der kan afgives brevstemme på den ved indkaldelsen til 

generalforsamlingen vedhæftede stemmeseddel, stemmesedlen skal være foreningen i hænde 7 

hverdage inden generalforsamlingens afholdelse, eller kan afleveres på dagen for 

generalforsamlingens til formanden. 

 

3: Bestyrelsesmedlemmerne inkl. formand og næstformand er på valg hvert år. Kun medlemmer af 

foreningen er taleberettigede på foreningens generalforsamling. Foreningens revisorer er 

taleberettigede i forbindelse med punktet: Godkendelse af det reviderede regnskab. Ethvert A-medlem i 

foreningen, som er over 18 år, er valgbar.  Der kan ikke meddeles stemme ved fuldmagt. 

 

Forslag ikke behandlet da stiller pt. ikke er medlem. Forslaget kan derved ikke kan behandles. 

 

Forslag fra Anna Spindler vedr. ydelser, medlemskategorier og kontingent 
 
§3 Ydelser fra Ancce 

En ydelse er i denne forbindelse kåringer, registreringer, bedækningsattester, DNA-verifikation og andre 

serviceopgaver, der tilbydes af ANCCE til P.R.E. ejere. Danske ejere af P.R.E. heste skal behandles lige hvad 

angår hjælp til ydelser fra moderforbundet ANCCE, uanset om de er medlem af foreningen eller ej. Dog skal 

ikke-medlemmer betale et gebyr for hver ydelse, de søger om, gennem foreningen. Gebyret for en ydelse 

må max. udgøre 300 kr. 

 

§6 Medlemskategorier  

A-medlemskab for avlere:  
Skal have en ejer- eller avlerkode og være ejer af mindst én registreret P.R.E.  
A-medlemmer får tilsendt medlemsblad, adgang til at have hingste på hingsteliste, stutteri på stutterilisten, 
mulighed for at få heste på salgslisten, og have materiale ved arrangementer hvor foreningen er 
repræsenteret, samt adgang til gruppen PRE-medlemmer på Facebook, login til Ancce og www.pre-
horse.dk.  
2. stk. taleret og stemmeret på generalforsamlingen.  
Pris: 650kr. 

B-medlemskab for ryttere:  

Skal have ejerkode og være ejer af mindst én registreret P.R.E. Dette medlemskab gives til ejere af P.R.E. 
heste, som ikke benytter denne/disse til avl.  
Såfremt et B-medlem skal benytte ydelser der relatere sig til avl, skal medlemmet have A-medlemskab.  
B-medlemmer får tilsendt medlemsblad, adgang til gruppen PRE-medlemmer på Facebook, login til Ancce 
og www.pre-horse.dk.  



1. stk. taleret og stemmeret på generalforsamlingen.  
Pris: 325 kr. 

C-medlemskab til støttemedlemmer:  
Et medlemskab der gives til medlemmer uden én registreret P.R.E.  
Dette medlemskab giver medlemsblad og adgang til PRE-medlemmer på Facebook.  
Har taleret til generalforsamlingen, men ingen stemmeret.  
Pris 150 kr. 

D-medlemskab til æresmedlemmer:  
Udnævnelse af æresmedlemmer skal ske på generalforsamlingen efter gældende regler for vedtagelser. For 
at blive indstillet skal man have gjort en ekstraordinær indsats for racen og foreningen. Det er bestyrelsen 
eller medlemmerne, der indstiller æresmedlemmer til generalforsamlingen.  
Æresmedlemmer får tildelt et A-medlemskab med dertil hørende rettigheder.  
 

Alle kategorier af medlemskabet modtager information fra foreningen og har ret til at deltage i foreningens 

aktiviteter. 

 

§9 Medlemskontingent  

Medlemskontingentet for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges for 

den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. Medlemskontingentet opkræves helårligt forud og 

er forfalden til 1. maj. Er kontingentet ikke betalt senest 14 dage efter denne dato, opkræves et 

rykkergebyr, og medlemmets rettigheder suspenderes, indtil betaling har fundet sted. Kontingent skal 

betales før 1. januar, for at medlemmet kan have stemmeret til generalforsamlingen, og for at kunne stille 

op til bestyrelsen i indeværende år. Hvis man melder sig ind efter 1. november betales ½ medlemskab for 

resten af perioden. 

Forslagene ikke behandlet, da foreningen pt. ikke har noget stambogs kontor. Forslagene vil 

kunne behandles på den ekstra ordinære generalforsamling, når vi har truffet en beslutning 

om stambogskontorets fremtid. 

 

7. Valg af formand 

 

Mette Andersen opstillet og valgt 

 

8. Valg af næstformand 

 

Belinda Carlsen opstillet og valgt 

 

 

 



9. Valg af bestyrelse 

 

Morten Andersen opstillet og valgt 

Heidi Laursen opstillet og valgt 

Ninette Graugaard opstillet og valgt 

Hanne Gall opstillet og valgt 

Tine Enghave opstillet og valgt 

Birgitte Eiersted opstillet og valgt 

Anna Spindler opstillet og valgt 

 

10.  Valg af revisor 

 

Lisbeth Svanebjerg valgt 

 

11.  Eventuelt 

 

Følgende emner blev diskuteret: 

 

The General Data Protection Regulation 

Bestyrelsen sender et bestyrelsesmedlem på gratis GDPR kursus, så vi bliver klogere på de nye 

dataregler og sørger for at disse bliver overholdt i foreningen.  

 

Aktiviteter for rytterne 

Foreningen vil gerne have fat i rytterne. Forslag om at henvende sig til stævne arrangøren, når 

vi bliver opmærksom på stævner, for at høre om det er muligt med en P.R.E. klasse. Måske er 

det ikke muligt pga. DRF regler, men det kan undersøges. Forslag om at kikke bredt på 

arrangementer. Det kan også være skovtur, akademisk dressur, osv. Forslag om stævner med 

andre avlsforeninger f.eks. Frieser. Fjordheste har DM, vi kunne kontakte dem for at høre 

hvordan de gør. Der bør nedsættes et rytterudvalg under bestyrelsen. Opfordring til 2-3 rytter 

arrangementer om året. Et menigt bestyrelsesmedlem koordinerer med rytterudvalget. Der 

kunne være rideklasser sammen med Damocha. Vi bør vise hvor bredt racen favner. 

Opfordring til at komme ud og starte imod andre hesteracer. Man kunne holde kurser f.eks. 

Hvordan fletter jeg min hest? Damocha kunne måske også have spring klasser. Britt Hansen 

havde indsendt et foreslag omkring et Rytterudvalg.  

 

 



 

Økonomi 

Der er penge at hente, hvis vi griber arrangementer anderledes frem. EU støtte måske op til 

200.000 kr. hvis der er noget kulturelt inde over. Søg Tips midler og forenings pulje penge hos 

staten. Foreningen bør støtte økonomisk når medlemmer yder noget ekstra ordinært for 

foreningen. Der bør vælges en fondsansvarlig i bestyrelsen. Der indtægter i foreningens kasse, 

før at vi kan lave alle de arrangementer vi taler om. 

 

Ejerskifte 

Der skal gøres noget ved at folk ikke ejerskifter deres hest. De kan ikke finde ud af proceduren 

med Seges. Det er svært at være første gangs køber i f.eks. Spanien. Vi kan overveje hvordan 

foreningen kan hjælpe. Foreningen skal være mere synlig. 

 

Kommunikation 

Opfordring til at arbejde med at få følgere på hjemmesiden og facebook. Vi skal vise at 

foreningen favner bredt. Det er ikke interessant hvad foreningen gør forkert mere hvor vi vil 

hen med foreningen. Dette bør folk have tænkt over til den ekstraordinære generalforsamling. 

Hold diskussioner i P.R.E medlemmer og ikke andre steder. 

Har vi foldere der kan deles ud til dyrskuer? Vi har gamle medlemsblade. Foldere skal 

opdateres.  

Kan man ligge input på hjemmesiden hvor man opfordre til nye medlemmer kommer med 

input? Dette bør vi gøre 

Hvorfor skal medlemsbladet gemmes væk? Den nye bestyrelse tager stilling til dette.  

Opfordring til at lade være med at gøre foreningen person afhængig.  

Dirigenten takkede for den positive stemning og god ro og orden. 

 

 

 

 

 

 


