
Referat fra bestyrelsesmødet d. 14-08-2020. 

Til stede: Klaus Kielnhofer, Dennis Falkenstjerne, Lars Falk, Tina Kiilerich, Britta Andersen, samt på 

Messenger Jørgen Didriksen. 

1. Valg af ordstyrer og referant 

Ordstyrer: Klaus. Referent: Britta 

2. Godkendelse af referat. 

Godkendelse af referat klares med Thumps Up på Messenger. 

3. Meddelelse fra næstformand Klaus Kielnhofer 

KK tager fat i Steen angående, længde på orlov. Nyt fra ASHA. Hvad må lægges på FB-siden. 

4. Økonomi kasserer Dennis Falkenstjerne. 

Status se bilag. DF taler med revisoren Annette T Knudsen, om sponsorater i regnskabet. 

Showudvalg kan køre inden for disse max grænser, uden at skulle godkendes. 

Faciliteter 1200 kr./dag Køer 2500 kr. Dommer 2500 kr. + kørsel. Træner 1500 kr./dag + kørsel. 

5. Showudvalg 

a. Show Double T Ranch ved Tina Kiilerich. 

Der er godt styr på det. 1200 kr/dag for faciliteter, 2000 kr for kvæg. DTR står for mad og 

hjælpere.  Kun småting som bredde på trail bro mm. Der mangler at komme på plads. LF er 

showmanager, BA i sekretariatet. 

Tilmeldingsfrist på hjemmesiden skal lige rettes. 14 dage før til clinic, 8 dage før til show. 

Anni har lovet at opdatere til mandag. Vi må godt løbende lige tjekke hjemmesiden for fejl. 

b. Evaluering af show på FWC. 

Der manglede info/skiltning om, hvor folk skulle få corona-armbind, det skal huskes på 

DTR. 

Publikum skulle igennem hestene ved indgang, hvilket ikke er så hensigtsmæssigt. 

Det kneb lidt med hestefrit område omkring madvogn. Der var opvarmning på banen 

samtidigt med udlevering/spisning af frokost. Det støvede en del. Det skal vi lige være 

opmærksomme på fremover. 

De naturlige trailbaner, som er mest ønskværdigt, er ikke så publikumsvenlige. 

Musik: Desværre ingen country/western musik, og forbindelsen fra speaker blev dårlig ved 

trailbanen, der manglede en ekstra højtaler. Der skal stilles krav til musik/lyd. 

Fint at Annette Trane Knudsen sprang til som hjælpetræner, det vil være fint hvis nogen 

har lyst til det fremover. 

c. Drejebog. 

En drejebog til arrangørerne. Krav om faciliteter, retningslinier, priser mm. Lars har lavet 

noget. Jørgen har udarbejdet en til bestyrelsen sammen med forretningsordenen. 

d. Hvad dommer dømmer efter. 

Vi vil prøve i løbet af vinteren at lave et arrangement for ryttere, hvor en dommer fortæller 

om, hvad ser og dømmer de efter. 

Det blev vedtaget med 3 stemmer for (KK, DF, LF) og 2 imod (TK, BA) at betale for 3 

dommeres transport til et møde i august/september. 

e. Evt show uden clinic. 

KK taler med Steen om han har fået svar fra USA. 

6. WRP ved Lars Falk 

Western Riders Partnership, en samling af Sjællandske klubber, der ønsker at udvide til Fyn og 

Jylland, vil gerne have DKSHA med også. Det vil give mulighed for at slå sig sammen om nogle 

shows, hvor rytterne kan prøve andre klasser også på kryds og tværs. DKSHA-klasser vil stadig 

være efter ASHA regler. 



7. Udvalg Lars Falk 

Vi skal have flere udvalg, PR- Ungdoms- tænk over til næste gang hvilke vi har brug for. Et 

udvalg består af 1 bestyrelsesmedlem + medlemmer. Lars fortalte, at flere bare venter på at 

blive spurgt. Showudvalget skæres også ned til 1 best. Medlem +medlemmer.  

8. Forretningsorden & vedtægter ved Jørgen Didriksen 

Dette punkt blev taget mellem pkt. 4 + 5, da Jørgen ikke kunne deltage i hele mødet. 

Forretningsordenen + tillægget med show, kan efter lidt småjusteringer/rettelser godkendes. 

Man kan altid løbende ændre/rette til i den. 

9. Eventuelt 

a. Skal der stop på 20 tilmeldinger til clinics, eller skal der skaffes en 3. træner. Er der plads på 

stedet til at 3 undervisninger er i gang. Kan en hjælpetræner være en løsning? 

b.   Dennis vil gerne have en der tager sig af sponsorer og PR, og lægge regler for det. 

c.   De der sponserer faciliteter og kvæg får 2 gratisbilletter til clinic/show. Gjort tidligere. Klaus  

      får med tilbagevirkende kraft, og Tina videreformidler det til Double T Ranch.  

d.   Læg hovederne i blød om alternative metoder til at få penge til foreningen. 

e.   KK tager Showkassen med til Double T Ranch. 

f.    KK laver 2 nye bannere med sponsorer på. 

10.  Næste møde. 

       Lørdag d. 03-10-2020 kl. 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


