Appaloosa horse club Danmark
I det følgende dokument vil du til alle tider kunne finder Appaloosa Horse Club Danmarks referater fra. Hhv.
Generalforsamlingerne, samt bestyrelsens møder i de respektive år.
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Appaloosa horse club Danmark
Referat fra bestyrelsesmøde ApHCDK 6. februar 2014 kl 20
Tilstede via Skype: Anne Bang, Christina Jylov og Lene Munk Andersen

Dagsorden:
1. Bestyrelsen konstituerer sig
2. Informationsmateriale i forbindelse med Hest og Rytter Messe i Herning 2014
3. Eventuelt
1. Bestyrelsen konstituerer sig
Præsident;
Christina Jylov (CJ)
Kasserer;
Anne Bang (AB)
Sekretær;
Lene Munk Andersen (LMA)
2. Informationsmateriale i forbindelse med Hest og Rytter Messe i Herning 2014
AB afhenter aktiver (Tøj, brochurer, flyers og pokaler) hos tidligere Præsident Anna Hanusova
AB udformer ny brochure
3. Eventuelt
Ingenting under eventuelt
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Appaloosa horse club Danmark
Referat fra generalforsamling ApHCDK 2. februar 2014 kl 20
Tilstede via Skype: Anna Hanusova, Bettina Lindström, Anne Bang og Lene Munk Andersen
1. Valg af dirigent og referent
Lene Munk Andersen foreslog Anne Bang som dirigent. Der var ikke andre forslag, hvorefter Anne Bang blev valgt.
Anne Bang takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet i.h.t. vedtægterne og at
dagsordenen er i overensstemmelse med vedtægterne.
Anne Bang foreslog Lene Munk Andersen som referent. Der var ikke andre forslag, hvorefter Lene Munk Andersen
blev valgt.
2. Formandens beretning
Præsident Anne Hanusova aflagde bestyrelsens beretning for året 2013
Beretningens referat:
Til trods for det beskedne medlemstal, har ApHCDK medlemmer profileret sig ved både western og distance stævner
samt ved deltagelse i Dyrskuer i 2013.
Der er i øjeblikket kun en enkelt avlshingst i Danmark og det er generelt svært at fremme racen.
Der har ingen kandidater været til High Point titlen 2013.
Præsidenten takker bestyrelsen og medlemmerne, og overgiver bestyrelsens beretning til generalforsamlingens
debat
Der var ingen kommentarer til beretningen, som godkendes
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
Kasserer Bettina Lidström gennemgår regnskabet.
Der spørges til Klubbens aktiver i form af tøj og lignende som ikke figurerer i regnskabet. Regneskabet godkendes.
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget
Kasserer Bettina Lidström fremlagde budgettet.
Der var ingen spørgsmål til budgettet.Budgettet godkendes
5. Godkendelse af næste års kontingent
Kontingent for 2015 forbliver 300 kr for enkelt medlem og 600 kr for husstand (giver 2 stemmer)
6. Evt. forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
Forslag om ændring af trofætype til ApHCDK Highpoint hest, vedtages.
Såfremt Trofæ uddeles fremover er det til enhver tid den siddende bestyrelse, som beslutter trofætypen
7. Valg af bestyrelse
Følgende 3 personer blev foreslået og indvalgt til bestyrelsen
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Christina Jylov, Anne Bang og Lene Munk Andersen
8. Nedsættelse af evt. udvalg
Med henblik på medlemstallet fandt Generalforsamlingen det unødvendigt at nedsætte udvalg.
9. Eventuelt
Ingenting under eventuelt
Dirigenten erklærer generalforsamlingen for afsluttet og takker for god ro og orden.
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Appaloosa horse club Danmark
Generalforsamling for ApHCDK 23. februar 2013 kl. 12 på Højbo Ranch
1. Valg af dirigent og referent
Bettina Lidström valgt som dirigent, Anna Søgaard valgt som referent
2. Formandens beretning
Formanden aflagde beretning: Det havde været både et godt og dårligt år for ApHCDK.
Godt år: De få appaloosaer der blev showet i 2012 har opnået rigtig gode resultater til både ride- og kvæg shows i
DWF regi samt til Working Cowboy Challenge og kunne med succes konkurrere mod de mange quartere, paints og
andre racer. ApHCDK har i 2012 levet op til formålet om at udbrede kendskab til racen, ApHCDK deltog i oktober
2012 i Kulturnatten på Nationalmuseet i KBH, hvor vi viste vores heste frem, børnene havde mulighed for at male
krigsmaling på vores heste og vi fik lov at speake om racen og uddele flyers.
Dårligt år: der er meget lidt gang i avlen og salg/køb af appaloosa heste, det er umuligt at konkurrere på markedet
med andre ”westernracer”. Medlemstallet i ApHCDK er ikke optimalt og medlemmer har været meget passive.
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
Kasserer har fremlagt regnskabet og regnskabet blev godkendt.
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget
Kasserer har fremlagt budget og budget blev godkendt. Der hersker enighed om at klubben er nødt til at spare for at
klubbens økonomi holder i længden.
I punkt 6 diskuteres mulige besparelser, herunder følgende forslag:
- At spare bronze-hest trofæe væk.
- Et af medlemmer e vil gerne sponsorere noget af hjemmesiden
5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentfor 2013 vil forblive uændret, dvs. 300,- for aktive medlemmer, støttemedlemskab 100,6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer
Fonde: Klubben kunne søge midler fra diverse fonde
Der var mellem de fremmødte enighed om at det skal prøves, selvom det er rigtig svært i disse tider. Jan S.: måske
kan man finde en fond som vil sponsorere bronzehesten – da beløbet er overskuelig for en fond og formålet er
meget konkret. Jan S. og Anne B. prøver at kigge på nogle muligheder.
Bronzehest: Forslag om at spare bronzehesten væk, for at give bedre økonomi.
Der skal være en gulerod for dem der viser appaloosaer frem og dermed bidrager til at fremme racen... Derfor synes
generalforsamlingen, at det er vigtigt at der er noget som belønner den bedste appaloosa i DK i det år der gik.
Generalforsamlingen er enig om at bronzehesten er for dyr.
Derfor vil vi ansøge hos forskellige fonde om de vil sponsorere bronzehesten. Bestyrelsen vil samtidig overveje
alternativer til bronzehesten, hvis man ikke finde en sponsor. I stedet for bronzehesten kunne man belønne årets
high point appaloosa med f. Eks. en bæltespænde/plakette/dækken med brodering/broderede badges til at se på
jakker. Disse muligheder vil være økonomisk væsentligt billigere. DCirka omkostning for dække: maks. 700,-det vil
være billigere end bronzehest.
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Hjemmeside: Hjemmeside udgift er ret høj.
Der er forskellige løsningsmuligheder.





Vi kan finde en, der vil gerne sponsorere noget af hjemmesiden. En af ApHCDKs medlemmer vil gerne
sponsorere noget af hjemmesiden, hvis nødvendigt.
DWF har tilbudt at ApHCDK kan have hjemmeside som underside til DWFs hjemmeside.
Der er andre muligheder som f. Eks. Gratis hjemmesider...
Kender man nogen bland sine medlemmer/bestyrelsen som er prof. til hjemmesiden kan man få det
billigere/gratis.

Vi som medlemmer skal være meget bedre til at sende opdateringer og inputs. Der er også mulighed for at uploade
videoer på hjemmesiden. Fortsætte med nyhedsbreve, sende billeder med lille kommentar. Alt opdatering sendes
til: info@equi-graphics.com og så vil der blive sørget for opdatering. Der er betalt for opdateringer, derfor må man
gerne sende opdateringer til den ovennævnte mailadresse.
Hjemmesiden er betalt frem til oktober 2013... Bestyrelsen vil overveje de forskellige alternativer og beslutte inden
juli 2013 hvordan vi forholder os til hjemmesiden i fremtiden.
Stormøde: kunne man lave et stormøde? Med alle der har appyer, folk som har været tidligere med i ApHCDK/som
har haft appyer... Vi skal have fat i nye medlemmer. Det vil være en stor hjælp hvis de ”gamle/erfarne” appaloosa
mennesker kunne komme og ”dele ud af deres erfaring”. Ja, det er mulighed, men det kræver en del ressourcer,
arbejde...
Bankkonto: Klubben har ikke så stor bankbeholdning og så godt som ingen bevægelser på kontoen, men betaler en
del penge om året for dette. Beslutningen er at bankkonto lukkes... Kasserer opretter en underkonto ”ApHCDK”
under sin privat bankkonto. På den måde sparer klubben bankgebyrer.
7. Valg af bestyrelse
Sekretær er på valg: Mette ønsker ikke at genopstille, men da der ikke er andre interesserede, fortsætter Mette som
sekretær indtil der bliver fundet en ny sekretær.
Præsident er på valg: Anna genopstiller og er valgt.
8. Nedsættelse af udvalg
Der blev nedsat et ”fondsudvalg” – bestående af Jan S. og Anne B. Ved næste bestyrelsesmøde ser vi hvor mange
medlemmer vi har... og om der er behov for at nedsætte yderligere udvalg.
9. Evt.
Invitation til Dyrenes dag i Slagelse: søndag den 23. juni 2013, 10 – 16.
Ja, vi vil deltage. Anna giver svar til ”Erling” og skriver på hjemmesiden at vi deltager.
Roskilde Dyrskue: Vi prøver at stille op med 3 års hoppe/showheste? Man kan lave stand ved stalden med hestene –
med flyers, info osv. en ”uofficiel” stand.
Store hestedag er en mulighed ang. stand. Det er nemmere til Store hestedag...
Anna undersøger ang. dyrskue/hestedag.
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Uddeling af Bronzehest trofæ: High point appaloosa for året 2012 blev hoppen ”Obis Bright Angel”, ejet og showet af
Anna Søgaard Hanusova. Obis Bright Angel har ved 2 DWF shows optjent point i showmanship at halter og trail at
halter. Efter omregning af DWF placeringer til appaloosa point samlede Obis Bright Angel 5 appaloosa point. På
anden pladsen sluttede appaloosa hoppe ”Benjaco Natane”, ejet og showet af Bettina Lidström.
Som besluttet på denne generalforsamling søger ApHCDK en sponsor allerede for denne bronzehest. Bliver der ikke
fundet nogen sponsor, bliver der sørget for en anden præmie til High point appaloosaen 2012, som vil være bedre i
overensstemmelse med ApHCDKs økonomiske situation.
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