
Kirkeddal 13/5-16 

Mail bestyrelsesmøde 13/5-16 

Dagsorden: 

1. Afstemning om hvorvidt HADK skal yde tilskud til bokslejen ifbm. Kåringen 2016. 

Baggrund:  

Det er ikke muligt at leje bokse for en dag på Bogø, da boksene på stedet er i sådan en tilstand at vi ikke kan 

forsvare at opstalde vore medlemmers heste deri. 

Bogø/HS vil bestille teltstalde – men de kan ikke tilbyde 1 dags boksleje, så prisen bliver 750 kr + spåner 65 

kr/dag for hopper og 850 + spåner 65  kr/dag for hingste, uanset om behovet kun er 1 dag. 

Vi skal derfor have besluttet om HADK skal yde tilskud til bokslejen, da beløbet er urimeligt stort for en dag. 

Da kåringen blev afholdt i Billund, ydede vi også tilskud til boksene, så det er ikke første gang. 

Kåringerne skal hvile i sig selv, men som det ses i det budget Julie har stillet op for kåringen, kan det lige løbe 

rundt, hvis vi yder tilskud på 250 kr pr boks. 

Kåringsdeltagere der deltager i stævnet skal opstaldes hos HSDK. 

Her er et budget over kåring 2016 hos Bogø, såfremt vi giver tilskud på 250 kr pr dagsboks og budgetterer med 15 

hopper og 3 hingste. 

 
 

Venligst tilkendgiv din stemme nedenfor. 

 NP Helge Julie Michael Solvej Rene Lillian 

1 .Ja til tilskud   x  x   

2.Nej til tilskud, 
andet sted skal 
findes 

       

3.Nej til tilskud, 
evt. overskud af 
kåringen 
tilbagebetales 
til dem der har 
lejet boks. (dog 
skal de min. 
Betale 500 kr pr 
boks ved 
dagsleje) 

x x  x   x 

 



Hvis beslutningen bliver 1 – giver Michael besked til HSDK om at vi deltager. 

Hvis beslutningen bliver 2 – indkaldes til nyt møde, hvor alternativ kåringsplads findes. 

Hvis beslutningen bliver 3 – giver Michael besked til HSDK om vi deltager 

 

Svar skal være afgivet senest 14/5-16 

 

Kommentarer kan anføres herunder: 

NP--Kåringen skal hvile i sig selv, hvis der er overskud kan de deles ud til dem der har bestilt en dags boks til 

de 750 kr. 

Helge –Kåringen skal hvile i sig selv og jeg synes ikke at andre medlemmers penge skal bruges til tilskud, fordi 

bestyrelsen har sovet i timen, forstår ikke at der kan stå hestene i boksene til hverdag og at vi ikke kan 

tilbyde vores medlemmer valget mellem de bokse der er på stedet til en fair pris ,men på eget ansvar og 

stævneboksen til 750 kr 

Julie – Mener godt vi kan være en betaling af bokse – med lidt kreative måder at tjene lidt flere penge… 

Michael –Nåh men bliver jo så nød til at stemme for punkt 3, når der ligger en generalforsamlingsbeslutning 

om at kåringen skal hvile i sig selv. 

Solvej –hvis vi springer fra aftalen med hsdk og evt bogø, er der så ikke et depositum eller lignende de skal 

have for at vi springer fra? 

Rene – 

Lillian – Ville gerne have givet tilskud, men løsning 3 er nok den korrekte. 

 

Pt. Er der kommet forhåndsbekræftelse på 6 hopper. 

Info hvis kåringen flyttes skal vi betale 244,- kr i afbestillingsgebyr for de tre værelser jeg har lejet til NP og 

dommere. 

 

2. Eventuelt 

 

MVH Lillian 


