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DKQHA’s ordinære generalforsamling 
Den 30. januar 2022 kl. 12:00. 
Sted: Korsør Bibliotek/virtuelt 
____________________________________________________________________ 

Dagsorden  

1. Præsentation af hybridformatet  
2. Valg af dirigent og referent 

Casper Dohn er valgt som dirigent og Julie Søby som referent 
Der er 17 stemmeberettigede medlemmer til stede, én fuldmagt og et støttemedlem.   

3. Formandens beretning  

Et lille fald i medlemskaber fra 2020 til 2021, men vi håber at kunne fange flere af de danske 
Quarter ejere med nye tiltag i 2022. 
 
Et godt stævne år, med en del AQHA-klasser til de forskellige shows, bl.a. afholdte de til Paint DM 
også AQHA-klasser. Vores virtuelle show gik også godt, med et positivt overskud. 
Vores DKQHA DM var skuffende, da vi kun havde 56 deltagere, med nye tiltag til DM i 2022 
håber vi på et større antal deltagere i 2022.  

Vi får flere likes og følgere på Facebook og Instagram. 
Vores salg af merchandise og tøj i webshoppen går også godt. 
 
Convention var i 2021 online, grundet corona.  
Der diskuteres hvordan man kan gøre det nemmere at være youth rytter, og kunne konkurrere på 
andres heste uden at skulle lease dem. Desuden har AQHA godkendt, at man i fremtiden kan holde 
AQHA-godkendte trail in hand og longe line klasser i Europa. 

Der bliver de næste par år holdes Europamesterskabet i Kreuth, og FEQHA Euro Cup skal afholdes 
som et individuelt stævne. Vi har fået oversat transfer report, registrering mm til dansk, således at 
det er nemmere for danske medlemmer at udfylde papirarbejde til AQHA. Der var flot dansk 
deltagelse til dette års europamesterskaber.  

Vi har afholdt virtuel clinic, youth camp, fået tildelt QSP- fondsmidler, reproduktionsseminar og 
besøg af AQHAs præsident. Vi mangler desværre stadig year end high point awards, men efter 
samtale med AQHAs præsident er der blevet sat gang i systemet, og der er tilført nye ressourcer.  
 
Beretningen godkendes enstemmigt af medlemmerne.  
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4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse  

Økonomien går godt, og vi har sparret en masse penge som vi normalt 
ville have brugt på showstøtte, youth show mm med en egenkapital på 
163.134 kr ved årets udgang. Vi håber at kunne sætte nogle godt 
aktiviteter i gang og få nogle af pengene ud til medlemmerne. Revisoren har godkendt regnskabet 
uden anmærkninger. 
 
Regnskabet godkendes enstemmigt af medlemmerne. 

5. DKQHA Avlsprogram og Futurity (DQAF) manager fremlægger beretning og regnskab til 
godkendelse  

Bankkonto for vores futurity program er på 51.085 kr. Vi har dermed et plus på 6.000kr fra 2020. 
Regnskabet godkendes enstemmigt af medlemmerne.   
Leading breeder 2021 er Tuse Creek Ranch 
Leading Sire 2021 er TFR A Wisley Dream  
Leading Dam 2021 er GW Bostons Destene 
Der er i alt 19 indbetalinger i år og der er 71 indbetalinger i alt, og især har vi fået mange reining 
avlede heste med.  
Maturity har desværre ikke være nogen succes, og der har ikke været nogen indbetalinger. Vi 
prøver at give det et par år mere, og markedsfører det noget mere. 
 
Beretningen godkendes enstemmigt af medlemmerne. 

6. Fremlæggelse af planer og budget for 2022 

Vi forventer et driftsunderskud på 32.000 i år, vi har desuden en intern aftale om at holde 
egenkapitalen omkring 100.000. Vi håber på at kunne købe softwareprogram af DQHA til 
avlsbogen i år.  
Vi satser på omkring 4000$ i business plan funding fra AQHA i år.  
DKQHA DM skal holdes på Tuse Creek Ranch, vi fjerener NSBA-klasserne, og tilføjer allbreed 
klasser i stedet, og derved prøver at fange flere westernryttere.  
Vi forventer 3 stævner med AQHA-klasser i 2022.  
Der er sat 5000 kr. af til youth camp, men en del tjenes hjem i nye medlemskaber (ca. 12 
medlemsskaber) 
Nyt initiativ er voksen summer camp ved Djurs Horse park. Der holdes en træningsdag samme sted 
d. 9. april sammen med Paint foreningen. Dette arngement forventes at gå i nul.  
QSP er der sat 5000kr af. Der er 14 hopper som bliver insemineret i 2022, og desuden er vi 
godkendt til at forlænge programmet til 2023. Annoncering af hingste forventes til sommer. 
Sofie bliver sendt afsted til convention i Las Vegas i år, som repræsentant for DKQHA.  
European Summit bliver holdt i Wien til april. Sofie vil repræsentere DKQHA. Sofie fremhæver at 
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arrangementet er åbent for alle medlemmer.  
FEQHA møde afholdes i forbindelse med EM i Kreuth. Sofie vil 
repræsentere DKQHA til mødet.  

7. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i 
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. den 16. januar.  

Der er ingen indkomne forslag, bortset fra bestyrelsens eget forslag.  
Vi har fået svar på vores ansøgning til Fødevarestyrelsen, og det er påtrængt afslag grundet en § i 
vores avlspolitik, der siger at man skal være medlem af AQHA og DKQHA for at blive optaget i 
avlsbogen. Dette er imod en EU-forordning, der siger at avlsprogrammer skal være åbne for alle. 
Bestyrelsen foreslår derfor fjernelse af §10.4.1. Vi forventer godkendelse af Fødevarestyrelsen, når 
dette er ændret. 

8. Valg af bestyrelse  
a. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

- På valg: Rikke von Bülow, bestyrelsesmedlem (modtager ikke genvalg) 
- På valg: Julie Søby, bestyrelsesmedlem (modtager genvalg) 
- På valg: Susanne Dal Christensen, bestyrelsesmedlem (modtager ikke 
genvalg) - Ikke på valg: Sofie Lindholm, Casper Kuusisto Dohn. 
b. Valg af suppleant. 
- På valg: Zenia Wittendorff Bækby, suppleant (modtager genvalg) 
- Ikke på valg: Jette Eskelund Hansen. 
c. Valg af revisor: Anders Roer Jensen modtager genvalg 

Bestyrelsen indstiller Amalie Tange Vejen og Sari Knudsen til de to bestyrelsesposter. Der er ingen 
modkandidater og de vælges til bestyrelsen. Julie Elisa Søby og Zenia Bækby bliver genvalgt uden 
modkandidater. 
Revisor Anders Roer Jensen genvælges uden modkandidater. 

9. Supplering af og/eller etablering af stående udvalg, herunder 
a. DM-udvalg, p.t. Sofie Lindholm, Casper Dohn, Julie Søby, Rikke von Bülow og Jette 
Eskelund.  
b. Medie og PR-udvalg, p.t. Sofie Lindholm, Rikke von Bülow og Rikke Weis. 
c. Avlsudvalg: Beretning v. Casper Dohn. Grundet konflikt mellem AQHA og DQHA har 
der været sat bero i aktiviteterne i avlsudvalget. I år skal der afholdes avlsskue og 
aktiviteterne skal genoptages i dette udvalg.  
e. Amateur koordinator Rikke von Bülow: Beretning. Der har ikke været nogle aktiviteter, 
gundet corona. Der skal findes en ny amateur koordinator, for at der kan etableres et 
amateur-landshold.  
f. Youth koordinator Sofie Lindholm: Beretning. Der blev afholdt youth camp i 2021 med 
12 deltagere. Der er ikke planlagt dato endnu for 2022, men det bliver samme koncept. Der 
har ikke være noget youth team, men World cup og Euro cup afholdes i 2023. Der er behov 
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for en youth manager, for at der kan etableres et nyt landshold.  
 

10. Eventuelt  

 

 

_______________________________ 

Sofie Lindholm, formand i DKQHA 

 
 

Sofie Lindholm
31/1-2022


