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Michael Boesen 
Michael Boesen har valgt at trække sig som formand. Britt Juel Nielsen er konstitueret formand. Anni 

Johansen konstitueret bestyrelsesmedlem. Kim Simone er konstitueret bestyrelsesmedlem, idet Bettina 

Halskov har trukket sig. 

Valg af dirigent og referent 
Dennis er valgt som dirigent. Anni Johansen er valgt som referent. 

Godkendelse og underskrift af sidste referat 
Tilføjelse til sidste referat: Ingen må kontakte USA, før det er besluttet, hvem der har kontakten. 

Ellers er referatet godkendt. 

Orientering fra formand og om Michael Boesen 
Vores formand er gået. Michael ligger inde med mange materialer, som foreningen ejer. Michael bliver 

skriftligt bedt om at aflevere alle materialer skriftligt. Han bliver bedt om at slette alt, hvad han har af 

oplysninger fra medlemmer mm. Det sørger Dennis for. Brit tager kontakt til Michael efterfølgende. 

Michael skal slettes som administrator for Facebook grupperne. Dennis og Brit skal oprettes som 

administratorer. 

I forhold til Virk skal foreningens adresse ændres til den nye formands adresse efter generalforsamlingen. 

Michael har slettet alle andre administratorer bortset fra ham selv fra Facebook gruppen. Det skal ændres. 

Brit tager kontakt til Michael om det. 

Der sendes en orientering til alle medlemmer i dag omkring Michael og al henvendelse rettes fremover til 

Brit og Dennis. Den sender Dennis. 

Foreningen skylder Michael 473,31 kr. Dennis overfører pengene hurtigst muligt. 

Brit snakker med Michael om flytningen af adressen på Virk. Ellers kontakter Brit Virk. Vil han ikke gøre det, 

vil han blive politianmeldt. 

Michael skal slettes fra bestyrelsesgrupperne på Facebook. 

Vi ejer danishstockhorse.org, danishstockhorse.dk. Vi tilkøber dksha.dk og danishstockhorse.com 

 

Orientering fra kasserer 
Vi er d.d. 25 medlemmer og 1 passiv. Dennis har nu fået fuld kontrol over konti fra banken. Det er kun 

Dennis, der har adgang. Det kan ændres på et senere tidspunkt. 

Der står ca. 25.000 kr. på kontoen. Dennis får lavet årsregnskabet færdigt, og arbejder sammen med Klaus 

og får det godkendt. Det sendes til alle i bestyrelsen. Det skal også med til indkaldelsen til 

generalforsamlingen. 
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Åbent brev fra Jette Hansen 
Brit sender et svar til Jette.  

Planlægning af GF 
Valg:  

Kandidater til formandsposten: 

- Steen Merrild 

- Brit Juel Nielsen 

Dennis ringer til Steen og informerer om Brit og opfordrer Steen til at snakke med Brit. 

Kandidater til bestyrelsespost: 

- Sannee Klindt 

- Anni Johansen 

- Kim Simone Nielsen 

På valg til bestyrelsespost: 

- Maj-Britt Nebel (ønsker genvalg) 

- Bettina Halskov (trækker sig) 

Lokation: Lokaler på Sjælland tæt på broen, undersøges af Dennis. 

Dagsorden skrives af Brit og Maj-Brit. Brit holder formandens beretning. 

Vedtægtsændringer 

- Anni laver stemmeseddel til vedtægtsændringer 

- Hvert punkt kan vedtages eller afvises ved 2/3 – flertal 

- Lars kører afstemningen igennem til generalforsamlingen omkring vedtægtsændringerne 

De nuværende vedtægter skal tilsendes os i Word dokument. Brit tager kontakt til Michael omkring det. 

Forplejning 

50 kr. pr. person til forplejning. Inkl. Sandwich og en øl/sodavand. Det er frivilligt, om man ønsker det. Kaffe 

og te er gratis. Maj-Britt og Brit køber øl og sodavand i Tyskland. 

Afholdelse af GF: 

Lørdag den 8.2.2020 kl. 13 

 

ASHA vs. DKSHA med Robert Hartley 
Vi skal kontakte Robert og meddele ham, at Michael har trukket sig. Der er sendt et brev til Robert, som 

fortæller, at vi ønsker en ny formand. Vi skal stille 2 spørgsmål til Robert: 
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- Brit tager kontakt til Robert på mail. 

- Er vi stadig på prøve som affiliate? 

- Hvordan går det med dommercertifikaterne?  

Brit tager kontakt til Steen Merrild omkring det. 

Evt.  
Show udvalg: 

- Maj-Britt 

- Kim Simone Nielsen 

- Lene Weissenborn 

- Anni Johansen 

- Sannee Klindt 

- John Lissau 

 

Der holdes 3 show af John & Sanni, Lene og Uve, Maj-Britt og Brian. Klaus og Susan vil også gerne holde 

show. 

DDKSHA holder 3 shows – et i Jylland – et på Sjælland og evt. et Danmarksmesterskab. 

Vi vil melde ud, at vi vil holde 2 dages clinic og shows. Skal der holdes et stockhorse teorikursus. 

 


