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Referat - Bestyrelsesmøde d. 28. marts 2022  

Deltagende:  

• Formand Klaus Kielnhofer  

• Næstformand Brian Nielsen  

• Medlem Anne Ahl 

• Medlem Jette Laubacher 

• Medlem Justina Nygaard-Petersen  

• Suppleant Maria Berg  

Ikke deltagende:  

• Medlem Lars Rasmussen  

• Kasserer Tove Kudahl-Laursen  

Møde afholdt online via Messenger  

Startet klokken: 18.30 

Sluttet klokken: 20:45 

1. Velkomst  

➢ Valg af ordstyrer: Maria Berg 

➢ Valg af referent: Justina Nygaard-Petersen 

2. Regnskab  

Kasserer Tove er ikke fremmødt ved dagens møde, men Klaus oplyser, at der rundt regnet er omkring 

15.000 kr. på kontoen pt. De seneste udgifter er gået til forplejning i forbindelse med show og 

generalforsamling i februar.  

3. Shows  

➢ Evaluering af shows 

Muligheden for at lave en bedre og mere overskuelig plan for de kommende shows og arrangementer, blev 

diskuteret. Planen skulle vise hvem havde ansvar for hvad og hvornår. Denne plan skulle være en bedre 

drejebog for kommende shows, og skal derfor bruges før, under og efter shows.  

I forbindelse med kommende shows, skal der tages stilling til, hvorvidt showet skal går over en eller to 

dage. Grundet tilpas tilmeldte i showet i februar, var det muligt at gøre det over en dag. Indtil videre ser det 

ud til, at der igen er tilpas tilmeldt til næste show, at showet kan køres over en dag. Det er derfor besluttet, 

at det næste show, som finder sted hos Solkær Hinnerup, bliver over en dag - Clinic om formiddagen, 

showstart klokken 13.00. 



 

Side 2 af 3 

 

➢ Office charts 

Lige nu betaler alle deltagere 200 kr. i office chart, medmindre man som deltager krydser Storebælt, så 

sparer man office chart. Klaus foreslog, at office charten bliver fordelt oven i de fire klasser. Dermed vil 

prisen på en klasse stige med en 50 kr. Der betyder, at alle betaler et ligeligt beløb, men deltagere som 

kører over broen, får en rabatkode svarende til 50 kr. pr. klasse.  

4. Clinics  

For at imødekomme DKSHA’s vision om, at ride en bedre hest og være en bedre rytter, foreslår Jette, at der 

skal afholdes clinics uden for shows. Shows kan afholdes af andre gårde og ridesteder, som eventuelt opnår 

et samarbejde med DKSHA. Derudover kan disse enkeltstående clinics sætte fokus på de enkelte klasser, 

hvordan man rider, hvordan hesten går eller lignende. På den måde kan DKSHA få bedre ryttere og heste, 

samtidig skaber det også muligheden for at få flere ryttere og heste ind i foreningen. Clinics må gerne 

afholdes i DKSHA’s navn, men ikke i ASHA, da rytterne skulle betale et gebyr. Derudover bestemmer 

arrangøren af clinics, hvad der skal undervises i, program, pris og lignende.  

          Når en samarbejdspartner tilbyder undervisning i stockhorse, skal arrangementet betegnes som clinic. 

Hvis en samarbejdspartner tilbyder at vise, hvad klasserne går ud på, skal det betegnes som en workshop. 

Formålet med en workshop er at lære og udvikle sig i en proces. Hvis en samarbejdspartner ønsker at 

afholde en workshop, er der nogle krav som skal opfyldes - Working cowhorse kræver køer, mens trail 

kræver forhindringer og en bane. Derudover er der ikke et krav til, at arrangøren eller deltagerne af 

workshoppen er medlem af DKSHA, men den person som underviser skal have styr på stockhorse. For at 

sikre at workshoppen foregår korrekt, skal den ansvarlige arrangør af workshoppen være til stede. 

Bestyrelsen af DKSHA skal også være med på sidelinjen og sikre, at workshoppen foregår korrekt.  

I forhold til betaling og priser, så afhænger det af det enkelte arrangement. Dermed er der ikke et max 

beløb for, hvad en start koster. Fremgangsmåden vil derfor være, at vi bestyrelsesmedlemmer henvender 

sig til rideskoler, gårde og lignende, som potentielt kan afholde workshops. Her kan vi fremvise en skrivelse 

af, hvordan sådan et arrangerement kan foregå. Det er op til arrangøren, hvordan det foregår - dette 

gælder undervisning/ikke undervisning, forplejning, tilkøb under arrangement, pris for deltagelse, pris for 

lån af ridehus og lignende. Bestyrelsen vil altid være ved arrangørens side.  

5. DKSHA’s fremtid  

Ovenstående punkter (shows og clinics) omhandlede også dette punkt. 
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6. Markedsføring  

Foreningen skal fortsætte med at samarbejde med diverse fonde og foreninger, som kan støtte DKSHA 

økonomisk. Bestyrelsen er interesseret i at brede foreningen ud og medlemmer, hvilket også vil gøre det 

lettere at få økonomisk støtte. Maria og Jette vil kigge på statistikker og tal, som kan danne et godt 

fundament for at få flere samarbejdspartnere.  

7. Økonomi  

Ovenstående har også stor betydning for den generelle økonomi i den nærmeste fremtid. Flere 

medlemmer betyder flere medlemspenge i kassen, samt flere mulige starter ved shows. Flere penge i 

kassen betyder også, at der er mulighed for at udvidede idéen om undervisning, dommerkurser, 

arrangementer og lignende. Derfor er det vigtigt, at foreningen finder samarbejdspartnere og sponsorer, 

som har interesse i at støtte DKSHA. DKSHA skal ligeledes formå at markedsføre deres samarbejdspartnere, 

uanset beløbets størrelse.  

8. Eventuelt  

Er et nyhedsbrev nødvendigt? Vi har talt om at sende et nyhedsbrev i forbindelse med fornyelse af 

medlemskab. I mailen ville være en ny samtykkeerklæring, hvor medlemmerne skriver under på, at 

bestyrelsen må sende dem post/mails.  Et nyhedsbrev vil blive sendt ud til medlemmerne, lige så snart at 

medlemmerne har godkendt, at bestyrelsen må sende dem post. Derfor har vi ikke en konkret dato eller 

tidspunkt for, hvornår det første nyhedsbrev bliver sendt ud.  


