
Referat fra bestyrelsesmøde i Lusitanoforeningen, 23. januar 2011 

 

Tilstede, Lykke, Connie, Fie og Line (ref.) 

 

1. Fastsætte bestyrelsesmødedatoer for 2011 samt bestemme dato for generalforsamling + Roskilde + tiltag 

for medlemmerne 

 

Årets møder i bestyrelsen bliver søndage den: 13. marts bestyrelsesmøde 22. maj Generalforsamling (vi 

holder bestyrelsesmøde lige inden generalforsamlingen) 10. juli Bestyrelsesmøde (lad os lige vurdere denne 

dato, når vi har planlagt vores sommerferier ) 3.-4. September Store hestedag – opvisning med working 

equitation og en stand (skal vi mødes fysisk i denne sammenhæng?) (11. September) bestyrelsesmøde, hvis 

vi ikke mødes i forbindelse med Store hestedag. 13. november 15. januar 2012. 2. Informationsflow blandt 

bestyrelsesmedlemmer – skype gruppesamtaler koster 4euro for et dagsabonnement. 

 

Vi skal være bedre til at informere hinanden, når vi gør noget Og så håber vi at en øget mødefrekvens 

hjælper lidt på informationsflowet. 3. Private kontra foreningstiltag/samarbejde 

 

Igen vil det være fint at informere bestyrelsen, hvis man sætter gang i noget eller hører om at andre sætter 

gang i noget. 4. Status på planlægning af Luso-rundtur i DK 

 

Der var ingen tilbagemeldinger på forespørgslen i nyhedsbrevet. Vi prøver at spørge igen direkte til 

generalforsamlingen. 

 

5. Ejerskiftereg. i hovedstambogen – hvad gør man? 

 

Man udskriver en blanket fra APSL’s hjemmeside og sender til APSL. Køber og sælger skal underskrive og 

hestens papirer sendes med i kopi. Blanket: http://www.cavalo-lusitano.com/wp-

content/themes/mimbo/docs/forms/change_ownership.pdf 

 

6. Showhold – status? 

 

Holdet i sin tidligere form er gået i stå, så der bliver ikke noget på Roskilde dyrskue. Fie har kontakt til P.R.E. 

foreningen, hvor der umiddelbart er stemning for at stable noget andet på benene. Overvejelser om vi kan 

noget selv? Hvor mange ekvipager skal der til? mindst 6? Vi vil have ordentlig kvalitet af heste/ridning – 

ikke bare flamencokjoler Risiko for manglende indflydelse ved at samarbejde med P.R.E.’erne, da deres 



forening er så meget større. 7. Lusitano-dag i 2011 evt. med kåringer? Katrine ville være med i 

arbejdsgruppen… 

 

Vi venter til 2012 og håber flere er klar til den tid Overvejelser om at udvide til iberisk eller barok hestedag 

8. Brainstorm på øvrige aktiviteter i 2011. 

 

Det vil være fedt at have dvd’en klar til standen på store hestedag til september. nyhedsbreve – bede om 

input til dvd’en. Eva har måske også noget video, der kan bruges. Hjemmesiden er udvidet med hingste fra 

Portugal, hvor man kan få køle/frostsæd. Line bestiller stand til foreningen på Store hestedag – koordinerer 

med Hanne, så stand kan være i tilknytning til WE-bane. 

 

9. Årsplan 2011 

 

Se pkt. 1. 


