
REFERAT DKSHA BM 14 kl 1500 
 
 

1. Velkomst. Tilstede: Tina T, Klaus K, Lars L, Jørgen J, Steen S, Dennis D stødte til senere. Britta B fraværende 
pga sygdom. 

a. Valg af ordstyrer. Lars 
b. Valg af referent. Steen 

2. Godkendelse af referat. J gjorde opmærksom på at han skal varetage Dagsorden og Vedtægter, hvilket ikke 

fremgik af referatet. S justere og fremlægger til      godkendelse, inden K checker for gdpr og videregiver til 
Anni for opslag på Webside. Referatet vil blive endeligt underskrevet på næste møde. 

3. Økonomi v/Dennis. Dette pkt taget i senere orden. 
a. Medlemmer. Ingen nye 
b. Investeringer. Intet udover det sidst aftalte. 

4.  Foretningsorden. 
a. Venligst gennemlæs. Det aftaltes at J tilpasser foretningsordnen til den forenings størrelse og 

kapacitet, den vil så blive fremlagt til godkendelse på næste møde. Ligeledes vil J behandle og 
redegøre for fremlagte vedtægtsændringer, således at de enkelte paragraffer og punkter  vil være 
afstemt for selvmodsigelse og gentagelser. 

5. Showudvalg, status T, J og K, B havde fremsendt forskelligt desangående. 
a. Shows Status der er pt 5 shows mulige, showudvalgsmedlemmer primært drøftede scenariet med 

den resterende bestyrelse og man skar ned til 4 fordelt ligeligt på begge sider af storebælt. Fyns 
Westernklub 16-17/5, Mulles Cowhouse 20-21/6, Summer Camp 30/7 – 2/8, Skovgården 19-20/9. 
Showudvalget informere arrangørerne om beslutningen. S har endnu ikke fået tilsagn fra USA. Vil 
rykke herfor af hensyn til økonomi omkring flybilletter.  
K fremlagde B`s fik  research ark omkring Dommere, trænere, økonomi, hjælpere etc. Derudover en 
“To do liste” til arrangører og en standardiseret tilmeldingsformular. 
Man drøftede onlinetilmeldings løsninger, og adskillelse af det showmæssige og opbringelses 
logistikken der kan variere en del ved  arrangementerne. D foreslog at hjælpe arrangørerne med et 
link til billetto, så kan rytterne booke og betale bokse, paddocks m.m.direkte uden at DKSHA’s 
økonomi bliver indblandet. Vivienne, Tysk dommer er ledig til alle shows, bestyrelsen vil række ud til 
Maybritt og høre om hun vil dømme et show i Jylland. Derudover ønskes et dommerseminar på 
Summer Camp, så der kan skaffes flere dommere. S nævnte interesse fra Sverige og Norge,  evt. til 
dommer seminar. Vil også høre om andre dommere evt. kan cleares til at dømme i DKSHA. 

b. Clinics. P.t. ingen arrangementer undtagen i sammenhæng med shows. 
6. ASHA / Steen Der er fremsendt ansøgning om affiliering, har også sendt vedtægter.!!! Afventer svar fra 

Robert på forskellige spørgsmål, også om der er en anden instans vi skal kommunikere med. 
7. SoMe/web. Steen D syntes forsiden er for rød, det kigger vi lige på. Den nye FB side er ikke synderligt besøgt, 

bliver vel bedre når vi får mere materiale om showsæsonen. FB siden skal agere dynamisk med 
show/klassedeltagerlister løbende opdateret  og andet “nice to know” show info billeder, videoer og andet 
spændende, relevant, materiale. Websiden mere statisk og med  generel info samt service funktion omkring 
shows, clinics og andre DKSHA events 

8. Eventuelt. 
a. Michael Boesen S har skrevet til MB på Msngr (S er sandsynligvis blokeret) S efterlyste en valid Email 

adresse, ændre henvendelsen efter tilgået info og sender mail. 
b. D havde nyprintede medlemskort med, fordeltes til videre uddeling. 
c. Martin Rasmussen, har indgivet et forslag til nogle trail ture arrangeret for DKSHA’s medlemmer. De 

er arrangeret med varierede udfordringer. Bestyrelsen takker for initiativet og siger ja tak, Økonomi 
til DKSHA’s kasse medlemmer  kr 25, ikke medlemmer kr 50. S kontakter Martin. 

9. Næste Møde.  
  Skovgården, Toksværd, lørdag 18/4 kl 1500.  

 
 

 


