Møde omkring stiftelse af Lusitanoforeningen
Lusitanoforeningen i Danmark blev stiftet på Teglbrændergård 13/12 2006.
Deltagerne var: Katrine Boelsgaard, Lykke Bianca Petrsen, Connie Hansen, Nanna
Westergaard-Nielsen, Kamilla og referent Eva Ørndrup.
Hvad er formålet med en sådan forening?
Der blev svaret enstemmigt: for at kunne kåre Lusitanoer i Danmark, men derefter
var der stor enighed om at foreningen ikke kun skulle tage sig af avl, da også de
portugisiske ridetraditioner har en vigtig rolle.
Faktisk skal Lusitano ejerne selv sørge for registreringer og deslige hos APSL.
Vil vi danne sådan en forening?
Svaret var ja – det er bare på tide at få startet en forening op. Særlig fortalte Lykke
at det var vigtigt at det blev inden årsskiftet.
Forening = hjemmeside?
Indtil videre vil alt der har med foreningen at gøre forgå på en nyoprettet hjemmeside
og al post og udsendingen vil i første omgang kun ske pr. mail.
Kan vi godkende de svenske regler?
Nanna har oversat de svenske regler til dansk og vi har gennem mødet kommet med
kommentarer og tilføjelser, som Nanna vil rette ind og sende en ny version til os pr.
mail inden længe. Der skal derefter reageres indenfor få dage, sådan at vi kan få dem
godkendt og sendt til Landskontoret for heste (inden årsskiftet). Lykke vil tage
kontakt til Landskontoret.
Skal vi spørge Portugal?
Katrine vil kontakte sine kontakter i Portugal omkring reglerne med P.R.E. heste
godkendes i Lusitano avlen.
Lykke kontakter sin kontakt omkring oversætning af vores vedtægter og evt. regler
fra APSL med henblik på at få foreningen godkendt hos APSL.
Hvilke medlemstyper?
Der blev diskuteret om hvorvidt der skulle være forskel på medlemmerne af en sådan
forening – skal der være andre forhold for ejere af rene (stambogsregistrerede)
Lusitanoer.
Det blev vedtaget at der skal være to typer medlemmer.
1. Heste ejere – Ejere af rene Lusitanoer og blandinger (cruzado).
Kontingent 400,- kr. årligt
2. Øvrige medlemmer – alle dem der ikke deltager med heste i arrangementerne.
Kontingent 200,- kr. årligt
Bestyrelsen?
Bestyrelsen blev nedast med følgende:
Formand: Katrine Boelsgaard
Næstformand: Lykke Petersen
Næstformand: Eva Ørndrup
Sekretær: Nanna Westergård-Nielsen
Kasserer: Connie Hansen

Medlemmer: Kamilla.
Iflg vedtægterne vælges bestyrelsen på generalforsamlingen. Formanden vælges for
et år af gangen og de øvrige medlemmer for to år af gangen.
Foreningen følger formandens adresse.
Foreningen er stiftet i dag d. 13/12-06.
Hvad med logo?
Katrine og Lykke er sat på opgaven med at lave et logo.
Navnet?
Vi blev meget hurtige enige om: Lusitanoforeningen i Danmark
Adresse: www.lusitanoforeningen.dk - Katrine vil købe domænet.
Hvad med hjemmesiden?
Katrine laver layout.
Eva laver hjemmesiden og både Katrine, Lykke og Eva sørger for opdateringer.
Indtægter?
Vi blev enige om at tilbyde banner annoncering. Prisen blev sat til 1.000,- kr. for et
års eksponering – her det første år, som start tilbud.
Annoncering i forenings materialer og ved arrangementer.
Kontingent.
Arrangement overskud.
Sponsorerer.
Betalinger og udgifterne?
I første omgang er der nogen der lægger nogle beløb ud, det kan ikke rigtig undgås,
men vi som bestyrelses medlemmer skal også betale kontingent. Vi betaler så snart
der er startet en bank konto/giro nummer.
Hvor mange er vi?
Vi prøvede at lave en liste over Lusitano ejere i DK (og danskere i andre lande), vi
kunne få det til følgende:
Katrine – Quanza (avlskåret hoppe)
Lykke – Zibelina (ung hoppe)
Nanna – Zita (ung hoppe)
Connie – Xeque (ung hingst)
Lone – Zafira (ung hoppe)
Maria (I sverige) – Zimba og Arcada (2 unge hopper)
Bettina Larsen (Dubai) – Malandro (kåret hingst)
Kamilla – (Cruzado – vallak)
Anna Vojnovic – (måske cruzado – vallak)
Kasper Brostrøm – Jasmin (vist uden papirer)
Ærtebjerggård –
? - Uhavre (?)
Xenia Wieth – Oeste (?)

Eva Ørndrup/Nanna Westergård-Nielsen, den 14/12 2006

