
REFERAT AF DKSHA BM 22/2/20 
Til mødet deltog: Lars, Steen, Britta, Jørgen, Dennis, Anne, Klaus og Tina. 
1. Formanden byder velkommen, og takker Klaus for at lægge lokale til mødet og udlån af udstyr til 
fotografering af gruppebilled. 
  a. Alle var tilfredse med GF og den ro og orden der var, samt derefter den store arbejdsindsats fra alle, 
med at få så mange ting på plads. 
Der blev talt lidt om proceduren ved tilmelding af GF. 
2. Klaus blev valgt til næstformand. 
Britta Andersen blev valgt til sekretær. 
 a. Godkendt og underskrevet. 
 b. Godkendt og underskrevet. 
 c. Vores indestående er Kr. 31557,33 og der er 57 medlemmer. 
     GF fik et sponsorat på kr. 750,- 
     Angående medlemskort, talte Dennis om invistering af en Plastkort printer. 
     Alle var enige om dette og det blev godkendt. Dennis vil købe denne og får lavet medlemskort. 
3. Foretningsorden. Alle skal læse denne igennem til næste møde. 
 a. Der vil blive lavet nye messenger gruppe, for hver gang der bliver behov for dette, og gamle bliver slettet 
efterhånden som de færdig behandlet. 
HUSK at like i opsalget og ikke under, da det fylder og er generende for alle. 
 i.  Klaus vil gennemse alle referater for person følsomme oplysninger inden de sendes til Anni. 
 ii. Deadlines. 
 b. Vi er alle rollemodeller, så sprog og opførsel skal vi være meget beviste om. Stort eninghed om         
ærlighed, åbenthed og informationer til alle. At alle abejder med de ansvar vi har, og at vi løfter i        flok. 
 c. Steen tager kontakt(skriftligt) med ASHA/Robert, om os, hvor vi er nu, ASHSs vedtægter, 
ansøgning/optagelse af DKSHA. 
Klaus er Co`er ved samtaler. 
 d. Britta havde nogle kasser med fra gammel bestyrelse og disse vil Dennis gennemse. 
 e. Der blev talt om at lave en Michael Boesen-Cup med tilhørende vandrepokal for at hædre/tilegne MB. 
Steen vil kontakte MB skriftligt for at få Virk. adressen ændret til Dennis. 
  
4. Forestående opgaver. 
 a. Planlægning af Clinic og stævner. 
Nuværende træner til Clinic er der John Lissau og Sanne Klindt. 
Dommere: Sanne Kindt, Annette Trane Knudsen, Maj-britt Nebel og Michael Boensen 
5. Anni kom og fremlagde hvor langt hun var nået med Hjemmesiden, FB Præsentaionssiden og 
Medlemssiden. Der var stadig ting der skulle laves på disse og Anni vil kontakte os hvis hun vil have noget 
materiale fra bestyrelsen. Steen arbejder med på disse sider. 
6. Showsæson 2020 
 a. Tina fortalte om hvor andre havde deres aktiviter i løbet af året og hvor der var ledige datoer. 
 b. Stævne d.16 – 17 maj Jylland. Vicky bliver kontaktet via Dennis. 
Stævne 20 – 21 juni  Fyn/Sjælland,Skovgård(Klaus) 
Sommer Camp 23 – 26 juli Sjælland, evt på Fuglebjerg(John og Sanni) 
Stævne 12 – 13 sep. Jylland/Fyn 
Stævneudvalget er Jørgen, Tina og Britta. 
De vil lave deres egnen Messenger gruppe 
7. Stævnearrangører. 
 a. Lars fremlagde: Krav og normer for afholdelse af Clinik og Show. 
 b. Stævneudvalget kontakter Lars ved mulige Stævne steder. 
8. Rytter/hest registrering og showpoint. 
 a. Britta fremlage og der skal lidt ændreinger og Steen hjælper med det resterende. 



9. Opgavefordeling. 
 a. Intern struktur. Jørgen vil varetage på forretningsordnen og vedtægterne. 
 b. Martin vil gerne arbejde med regelsættet. 
10. Eventuelt. 
11. Næste møde 
 a. D 14 Marts kl. 15 
 b. Hos Klaus. 
 c. Alle minus Supp, Jørgen kan ikke komme. 


