
Referat fra DKSHAs bestyrelsesmøde d. 18.04.2020. 
 
Til stede: Klaus, Steen, Dennis, Tina, Britta samt Jørgen på Messenger. Fraværende: Lars. 
 
1a. Ordstyrer: Dennis 
1b. Referent: Britta 
 
2. Referat fra 14.03.2020 blev godkendt 
 
3. Økonomi v. Dennis:  
Der er 24307,80 kr. på kontoen.  
Der er kommet et nyt medlem til, samt købt farvepatron. 
VIRK mm. Er på plads, og medlemskort udsendt. 
Der er ikke blevet trukket fra USA. 
 
4. Showudvalg:  
a. C19 situation:  
Vi følger DRF’s anvisninger. 
Ingen show i maj. Mulle vil gerne aflyse, Tina kontakter hende at det er ok. Klaus flytter sit show til en af de 
weekender omkring Mulles showdato. Britta informerer dommer og trænere. Når vi har datoer mm. på 
plads, samler en fra showudvalget det, så vi kan få det rettet ind på FB og hjemmeside. 
Ved shows står showmanageren overordnet også for corona-delen. At der ikke bliver lukket flere ind end 
tilladt, at der er sprit tilgængeligt, samt andre corona-tiltag overholdes. 
Ved mad skal der være en håndvask, samt en ekstra til personale. Det er ok ved Klaus. 
Andet vedr. shows: Britta modtager tilmeldinger direkte i stedet for det går gennem Dennis. 
Angående boxleje over Billetto, er det no go, de vil have 30-35%. Ved behov hjælper Dennis showarrangøren 
hermed. 
At have i mente: En udefrakommende dommer kan indstilles til at dømme 1 show i ASHA. 
Summercamp: Der skal vi stå for alt. Sannee Klindt er dommer, Steen og forhåbentligt John er trænere. 
Steen tager fat i Jens? om at stå for maden. 
 
5. Forretningsorden (FO) v. Jørgen: 
Er blevet rettet til (Jørgen scanner den lige ind og rundsender den), men der mangler lige et par punkter. 
Bl.a. om forpligtelser, VIRK kræver formand, kasserer + 1 bestyrelsesmedlem, nogle foreninger kræver 2, og 
andre igen 4. Jørgen laver et oplæg med flertal, evt. 2/3 af bestyrelsen. Hvad er maxbeløb der må bruges 
udover 2 personer. Funktion-beskrivelse rettes til, men skal være med i FO. FO er et værktøj for bestyrelsen 
men også en drejebog for en evt. ny bestyrelse. Dennis sparrer med Jørgen.  
Da FO og vedtægter skal følges ad, står Jørgen også for vores vedtægter. Dennis har nogle punkter i §1, der 
skal omformuleres. Steen kigger lige på dem. I §8 mangler dato for afholdelse af GF i 1. kvartal, en smutter, 
så en ny skal evt. underskrives. Dennis tjekker lige de nye vedtægter. Jørgen arbejder videre og fremlægger 
efterhånden som han har noget. 
 
6. ASHA v. Steen: 
Afventer at høre om 1. show. 
Når de nye datoer er på plads, kontaktes USA for godkendelse. 
Steen har sendt dem vores vedtægter (på dansk) og fået dem godkendt. De er dog mundtligt blevet 
orienteret om, hvordan vores vedtægter vil blive brugt. 
Steen oversætter det afsnit om kulturregler, så misligholdelse af disse og deraf udsmidning bliver nævnt i 
vores vedtægter. 



Hvis der til et show i DK bliver sanktioneret mod en deltager, kan vi også indstille dem til sanktion i ASHA, der 
herefter vil behandle den.  
Ved at deltage ved vores aktiviteter giver man automatisk tilladelse til at blive fotograferet og citeret. 
 
7. SoMe/web. 
FB: Der er både en gruppe og en side.  
Siden fungerer dårligt og bliver lukket. Dennis prøver at lukke den ellers med Annis hjælp. 
Gruppen er kun om hvad der rører sig i foreningen. Vigtige ting bliver holdt i toppen. Internt må medlemmer 
godt lægge noget op, men intet fremmed. Intet salg og reklamer. 
Mere synligt hvis der er? om DKSHA 
I ”Regler” Opførsel skal revideres, ved tid tjekkes om der er noget, der skal ændres. 
Åbnes op eller forblive lukket, ser vi på efter GF. 
Dennis lukker nye ind i gruppen. 
Hjemmeside: Steen overtager i stedet for Anni. 
Dennis skal på jagt efter en billig bærbar og printer, skal bruges til hjemmeside, shows og foreningen, 
deadline onsdag. 
Britta sender lige til Dennis hvilke programmer udover word og excel, vi skal bruge, andre er velkommen til 
at byde ind. Dennis laver et IT-oplæg. 
 
8. Evt. 
Sløjfer: Endnu ikke bestilt. Det tager 1 måned at lave. Blev enige om at bestille 2 sæt (2x 84 alm + 7 allround) 
a 2254,- kr. På fanen skal der stå DKSHA aff. ASHA med ½ str. bogstaver. I midten finder Britta runde stickers, 
hvor sted og dato kan påskrives, så de sløjfer der ikke bliver brugt, kan genbruges. I år betaler vi sløjferne. De 
bliver uden DKSHAlogoet, da det er Michaels iflg. Sløjfedamen. Dog kan flere stå der, men hvorledes?? 
Point: Kun ASHA point bliver registreret, ikke de danske endnu. Hvis du er ASHA medlem, skal du ride alle 
klasser i samme division, ellers mister du dine ASHA point. Andre må godt ride forskellige divisioner. 
Økonomi shows: Vi skal give Dennis nogle tal på hvilke udgifter der er til Summercampen, så han kan 
udregne deltagergebyrer, samt input på hvad man får som deltager. Mad kører særskilt. 
Sponsorater: Fuglebjerg og Skovgården sponserer stederne mm. Der skal sættes beløb på, så det kan 
figurere i regnskabet, desuden kan vi ikke forvente altid at stederne bliver sponsoreret, så skal også bruges i 
fremtidigt budget. Klaus tager sig af Skovgården. Fuglebjerg? John skal spørges. 
Andet: Info- Dommer og sted laver sammen trailbane. I trail startes med Open og nedefter, så man lige kan 
pille væk mellem klasserne. 
Klaus laver ToDo-liste for sit show. 
 
9. Næste møde: 
Showudvalget afholder et møde om shows og corona. Når det er overstået findes en ny dato for møde 
formentlig i juni. 
 
 

 


