Bestyrelsesmøde d. 08.02.2022
Tilstede er:
Dora, Kirstine, Jeanne, Kirsten og Amalie
1. Velkomstpakke
Vi snakker om gaven, som er en halepose og laves af haleposen.dk med logo på, samt at følge op på
de enkelte sponsoraftaler.
2. Aktiviteter
Horse Park arrangementerne er vi gået sammen med DKQHA. Marie Juncker har meldt sig som
frivillig og som vært i Jylland samt Sofie eller en anden repræsentant fra DKQHA vil også være til
stede.
Frivillig Camps
4.-5. marts i Jylland og 20.-21. Maj på Sjælland.
Jeanne er ansvarlig for den frivillig camp på Sjælland, og Dora kommer om lørdagen. Derudover vil
vi spørge Birgitte og Amalie fra bestyrelsen, om en af de kunne tænke sig at komme og hjælpe. Vi
snakker også om at spørge Emmes Original Tack, om hun vil komme og give opvisning.
Vi ønsker at holde et webinar med Claus Toftgaard i efteråret.

3. Avlskatalog:
Vi snakker om de forskellige avlshingste og hvem vi kunne tage kontakt til. Vi ønsker desuden at
repræsentere Paint avlerne i Danmark.
Vi snakker om føl- og unghestekonkurrencen og beslutter at have deadline d. 14. juli. Dette skal
opdateres på hjemmesiden nu.
4. Nye medlemmer:
Vi vil gerne være sikre på at alle nye medlemmer føler sig velkommen og set. Vi sender i forvejen
alle nye medlemskort ud en gang om måneden, men vi snakker, om det er muligt, at man modtager
en automatisk mail, når man melder sig til igennem hjemmesiden.

5. DM:
Vi vil gerne forsætte samarbejdet med Niels R., som også stod for cafeen sidste år. Vi snakker om
nogle forbedringer og hvordan vi kan tilbyde et lidt større udvalg.
Allbreed bliver i år bedømt af alle 3 dommere og vi udbyder som noget helt nyt, Danish Allbreed
Championship.
Vi fortsætter med Cup klasser, som var en stor succes sidste år. Vi vil igen udbyde showmanship,
trail og ranch riding. PHCDK sponsorere igen i år 1000 kr. i hver klasse samt 100 % jackpot.
Vi snakker også om medaljer og pokaler og hvem der skal modtage, men dette er ikke endeligt
besluttet. Vi beslutter dog at Quarter Horse klasserne modtager sløjfer, da det køre som et
almindeligt show med 2 dommere.

Vi snakker også om, hvem der i år skal være ansvarlig for at søge om sponsorgaver, og hvem der
skal stå for det til DM.
Da vi forventer flere deltagere i år taler vi også om at booke flere bokse allerede nu.
Vi snakker også om, hvordan vi kan synliggøre vores sponsorere til DM endnu mere , og vi snakker
om at vedlægge en sponsorliste til alle deltagere samt opfodre deltagerne om at lave opslag og
tagge deres sponsor og derved være med i en konkurrence om en gratis T-shirt fra PHCDK. Vi
snakker også om, at vi skal bede vores sponsorere om at vedlægge deres visitkort ved deres
sponsorgaver, så det kan gives med ved pakken.

