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Referat - Bestyrelsesmøde d. 26. november 2021 

Deltagende:  

- Formand Klaus Kielnhofer 

- Næstformand Brian Max Nielsen 

- Kasserer Tove Kudahl-Laursen 

- Medlem Anne Ahl Johansen 

- Medlem Lars Rasmussen 

- Medlem Justina Nygaard-Petersen 

- Medlem Jette Laubacher 

- Suppleant Ulla Wind 

Ikke deltagende: 

- Suppleant Maria Berg 

Møde afholdt online 

Startet klokken: 18.00 

Sluttet klokken: 21.30 

 

Dagsorden 

1. Velkomst 

a. Valg af ordstyrer: Klaus Kielnhofer 

b. Valg af referent: Justina Nygaard-Petersen 

2. Regnskab 

a. Samtale om, hvordan bestyrelsen håndterer manglende eller sene betalinger 

af deltagelse ved shows. Bestyrelsen kom til enighed om, at ved manglende 

betalinger kommer en reminder (mundtlig eller skriftlig), efter en skriftlig 

rykker og så rykker med gebyr. Hvis ikke angivende beløb betales, kan det 

blive til en inkasso-sag.  

3. Generalforsamling 

a. Klaus, Jette og Anne skal beslutte, om de vil stille op til bestyrelsen igen. 

Generalforsamlingen bliver afholdt senest i slutningen af marts måned (ulige 

uge), og bliver afholdt på Skovgaarden i Toksværd. 

b. Medlemmer af DKSHA skal forny deres medlemskab senest den 1. marts 2022. 

Derudover er der fortsat interesse i at samarbejde med ASHA, og derfor skal 

der fortsat være danske medlemmer. Derfor lyder et forslag på, hvis danske 
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medlemmer ønsker at blive/forblive medlemmer af ASHA, kan de betale et 

ekstra beløb i forbindelse med fornyelse af DKSHA-medlemskab, som gør, at 

de bliver meldt ind både ASHA og DKSHA.  

i. ASHA-medlemskab:  165 kr. (25$) 

ii. DKSHA-medlemskab:  250 kr. 

c. Forslaget lyder på, at man kan få begge medlemskaber til 450 kr., og så vil 

DKSHA sørge for at melde rytteren ind i ASHA. Dette skal skriftligt 

kommunikeres til nuværende medlemmer, hvilket Justina har ansvar for.  

4. Økonomi 

a. Brugen af OK-app i forhold til sponsor-samarbejde. Lars har skaffet 

samarbejdet med energiselskabet OK. Samarbejdet kræver, at foreningen får 

mindst 10 nye kunder til OK - Umiddelbart er dette mål ikke lykkedes i år. Tove 

foreslog, at man kunne lave en konkurrence blandt medlemmerne. Hvis 

medlemmerne downloader appen og tager billede af når de tanker, vil de få et 

lod i puljen om, at vinde en gevinst. Forslag på gevinsten er et års medlemskab 

hos både DKSHA og ASHA, hvilket har en værdi af 450 kr. Tove får ansvar for 

denne opgave.   

5. Showudvalg 

a. Evaluering af shows 

i. Generelt skal alle shows og begivenheder oprettes og deles på sociale 

medier, da det vækker interesse og nysgerrighed. Dette havde en god 

virkning på det sidste show i 2021, og sådan skal det fortsætte 

fremadrettet. Derfor skal foreningen være bedre til de sociale medier, 

hvor medlemmer (og potentielle medlemmer) imødekommes. 

ii. Derudover skal der være generel bedre planlægning, dette vil gøre 

shows mere overskuelig for foreningen og bestyrelsen, men også 

deltagere og medlemmer.  

b. Shows 2022 

i. Show-udvalg for 2022 bliver bestående af Jette, Tove, Brian og Lars.  

ii. DKSHA vil have en udfordring i forhold til dommere til sæsonen i 2022, 

da de danske dommeres certifikat udløber med udgangen af december 

2021. 
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iii. Som forslag til løsning for ovenstående, forslår Klaus, at sommer-camp 

i 2022 bliver med amerikansk deltagelse. Amerikanerne kommer både 

for at undervise, men ligeledes at forny de danske dommercertifikater 

ved dommerkursus. På daværende tidspunkt var der et særtilbud på 

500 dkk - det er dog ikke med sikkerhed, at det er det rette beløb og 

den pris de vil have. Klaus står for kontakt til amerikanerne. Det bliver 

dog oplyst, at de danske dommere kan dømme ved et DKSHA som 

gyldig, men ikke ved et ASHA. Derfor vil det være muligt at have 

dommere ved DKSHA, det må bare ikke hedde ASHA.  

iv. Fælles enighed resulterer i et show i slutningen af februar 2022. 

Bestyrelsen ser det som en god mulighed for at få gang i ekvipagerne i 

løbet af vinterhalvåret. Samtidig skal bestyrelsen også gøre en indsats i 

forhold til aktivitet på sociale medier og markedsføring af showet. 

I. Showet løber af staben d. 26.-27. februar 2022. I forbindelse 

med at det er fastelavn, talte vi om, at der skal være 

udklædning eller slå katten af tønden som lørdags aktivitet.   

v. Sponsorer til shows i 2022 (og fremadrettet) skal fremvises og 

markedsføres mere end de er blevet gjort. Blandt andet på 

hjemmesiden, ved online begivenheder og fysisk til shows. Samtidig 

ønsker foreningen flere sponsorer, som vil støtte op om DKSHA.  

6. Fordeling af bestyrelse opgaver 

a. Justina: Skriftligt kommunikation til medlemmer af DKSHA vedrørende 

fornyelse, samt mulighed for at blive medlem af ASHA til i alt 450 kr.  

b. Tove: Skriftlig udmelding vedrørende OK-app konkurrence. 

c. Klaus: Kontakt til amerikanerne med henblik på dommerkursus og 

undervisning ved sommer-camp.  

d. Maria og Jette: Ansvarlig for hjemmeside, herunder opdatering af både 

hjemmeside og services som tilmeldinger, betalinger og lignende.  

7. Eventuelt 

a. Spg.: Skal bro/færge prisen modregnes for dem, som kører over/med? Sv. Ja, i 

sæsonen 2022 fortsætter vi med konceptet, at dem som krydser Øresund 

sparer afgiften på bro/færge.  



 

Side 4 af 4 

 

8. Næste møde 

a. Næste bestyrelsesmøde afholdes fredag 25. februar 2022 ved fysisk 

fremmøde. De næste møder frem til oktober måned bliver online. Derfra er 

næste fysiske møde umiddelbart til oktober 2022. 


