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Referat - Bestyrelsesmøde fredag d. 28. oktober 2022 

Deltagende:  

- Formand Klaus Kielnhofer 

- Næstformand Brian Max Nielsen 

- Kasserer Tove Kudahl-Laursen 

- Medlem Justina Nygaard-Petersen 

- Medlem Jette Laubacher 

Ikke deltagende: 

- Medlem Anne Ahl Johansen 

- Suppleant Pia Andersen-Jensen 

- Suppleant Maria Berg 

Møde afholdt ved Hulebækvej 7, 4350 Ugerløse 

Startet klokken: 19.30 

Sluttet klokken: 23.00 

 

Dagsorden 

1. Velkomst 

a. Valg af ordstyrer: Klaus Kielnhofer 

b. Valg af referent: Justina Nygaard-Petersen 

 

2. Regnskab 

a. 12.072,84 kr. står på kontoen pt. 

b. For nyligt er der brugt lidt penge på markedsføring af DKSHA i Jylland, her blev 

brooverfart, forplejning og lignende dækket. 

 

3. Shows 

a. Evaluering af shows 

i. Generelt set er de afholdte shows gået godt med rytterne, hvor der 

har været god stemning og godt humør. Desværre har der ikke været 

lige så meget aktiv deltagelse fra bestyrelsen, som ellers ønsket. Det er 

de samme bestyrelsesmedlemmer som springer til og deltager aktivt - 

Arbejdsopgaverne skal fordeles bedre. 

b. Næste shows - herunder datoer 

i. De kommende shows bliver fire i alt, da det er rigeligt. Da bestyrelsen 

ønsker at undgå shows oveni andre foreningers show, skal 

medlemmerne lige undersøge mulige datoer. Derfor er det aftalt, at vi 
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afholder et online møde mandag den 7. november 

2022, hvor vi aftaler nærmere vedrørende datoer.  

 

4. Clinics 

a. I forbindelse med tidligere bestyrelsesmøder, følger vi blot op på idéen om, at 

andre steder skal have muligheden for at afholde Clinics. Her er det nu blevet 

bestemt, at hvis et andet sted ønsker at afholde hvilken som helst form for 

Clinic i samarbejde med DKSHA, er det op til stedet selv, at tilrettelægge og 

arrangere Clinic. Bestyrelsen for DKSHA vil dog til hver en tid stå til rådighed, 

og være behjælpelig.  

 

5. Årshjul 

a. Jette foreslår et årshjul for DKSHA (fra januar 2023 til december 2023), da der 

kan være en risiko for, at en fra bestyrelsen kan være forhindret i at deltage. 

Lige ledes vil medlemmer af DKSHA også kunne følge bedre med. Formålet 

med årshjulet for vil dermed være, at give alle bestyrelsesmedlemmer et 

bedre overblik for DKSHA - lige fra bestyrelsesmøder til shows. Årshjulet skal 

være offentligt, og skal derfor være synligt på hjemmesiden og sociale medier. 

 

6. DKSHA-fremtid 

a. ASHA 

i. Brian stillede spørgsmål til, hvorvidt det var vigtigt, at DKSHA 

samarbejder med ASHA - både grundet økonomi og værdi. Bestyrelsen 

er enige om, at forsætte samarbejdet med ASHA, da der er flere 

fordele, som bestyrelsen ønsker at holde fast i.  

b. Generalforsamling  

i. Generalforsamlingen afholdes søndag den 19. marts 2023. Her skal 

Brian, Tove og Justina står for genvalg. 

 

7. Markedsføring 

a. Visuelle markedsføringsmaterialer 

i. Det er vigtigt at DKSHA-logoet bliver set flere steder, samt gerne blive 

genkendt. Derfor skal der flere bannere, foldere, skilte og lignende til 

ved shows.  

ii. Derudover ville det også være en idé, hvis der var mulighed for at bære 

tøj med DKSHA-logo på. Først og fremmest vil det være til bestyrelsen, 

da vi skal være synlige ved shows, Clinics og lignende. Med tiden kunne 

det dog også blive en mulighed for rytterne at købe tøj med DKSHA-

logo - Herunder kasketter, trøjer, skjorter og lignende. Jette kigger på 

muligt sted at købe og forhandle beklædning. 
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b. Online markedsføring 

i. Markedsføringen skal generelt optimeres - specielt på de sociale 

medier. Dette gælder både DKSHA, men også de steder, som afholder 

shows, hvis de gør brug af sociale medier. Der er på nu oprettet en 

Facebook- og Instagram side, hvilket Justina administrerer. Dog vil den 

nuværende Facebook gruppe fortsat være i brug, hvor alle 

gruppemedlemmer (også bestyrelsen) har mulighed for at lave et 

opslag. På Facebook- og Instagramsiden er det udelukkede DKSHA, 

som kan lave opslag, dette kan og deles af mange flere og florere 

hurtigere hos andre brugere, som ikke nødvendigvis liker/følger DKSHA 

på Facebook eller Instagram.  

ii. Facebook side: Danish Stockhorse Association, 

https://www.facebook.com/DKstockhorseassociation  

iii. Instagram side: @danishstockhorse, 

https://www.instagram.com/danishstockhorse/  

 

8. Fordeling af arbejdsopgaver 

a. Alle medlemmer ønsker en bedre kommunikation, herunder fordeling af 

arbejdsopgaver. Dette gælder specielt i forbindelse med show og 

arrangementer, da der tidligere er sket misforståelser. Derfor bliver et årshjul 

iværksat, samt planlagt møder for bestyrelsen 2-3 uger op til shows. Dette 

skulle forhåbentligt imødekomme ønsket om, at kommunikation, planlægning 

og fordeling af arbejdsopgaver forbedres. 

 

9. Økonomi  

a. Rabatkoderne på hjemmesiden, vedrørende blandt andet brooverfart, skal 

være lettere tilgængeligt ved tilmelding. Pt. får tilmelderen en rabatkode, som 

skal bruges når man tilmelder via hjemmesiden. Dette har dog skabt flere 

udfordringer, hvilket ender i, at der er flere ryttere, som skal have deres penge 

tilbage. Derfor kommer rabatkoden i forbindelse med brooverfart til at være 

storebælt. 

b. Et passivt medlemskab skal også være muligt at tilvælge for de medlemmer, 

som blot ønsker at være passive. Tilmelding til passivt medlemskab skal ske via 

hjemmesiden, og vil koste det halve af et aktivt medlemskab - Altså kr. 125,- 

 

10. Vedtægter og forretningsorden  

a. Vedtægterne kan ikke ændres, med mindre de tages op på en 

generalforsamling. Vedtægterne og forretningsorden skal dog stemme 

overens, og derfor skal bestyrelsen læse både vedtægter og forretningsorden 

igennem til næste bestyrelsesmøde - Her vil vi kigge på det igen, så alle er 

forberedt. 

https://www.facebook.com/DKstockhorseassociation
https://www.instagram.com/danishstockhorse/
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11. Næste bestyrelsesmøde 

a. Næste bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, som vil falde fredag den 

14. april 2023. 

b. Næste møder skal dog være inden generalforsamlingen i forbindelse med 

diverse planlægning, dette bliver online 


