
Referat af bestyrelsesmøde for Fjordhestens Venner d. 10. januar 2008 hos Leif Rasmussen 

 

 

Mødedeltagere: Bjarne L. Sørensen, Kristian Wunsch, Leif Rasmussen og Lone Wunsch 

 

Afbud: Anne Larsen, Mona Sjøholm og Kim Sjøholm 

 

Aktiviteterne for 2007 blev gennemgået. Aktiviteterne var generelt præget af den meget våde 

sommer i 2007, alligevel har der været rimelig tilslutning, især til årets første arrangement hos 

Hestedoktoren, som var et indendørsarrangement og ved årets sidste arrangement i Bidstrup 

Skovene, hvor vejret var med os.  

 

Bjarne gennemgik foreningens økonomi, som ser ganske fornuftig ud. Der er udgifter  i 

forbindelse hjemmesiden og i forbindelse med trykning af bladet PærePosten samt udgifter til 

frimærker for udsendelse af bladet til medlemmerne. Kontingent på 100 kr. årlig ser ud til at kunne 

dække disse udgifter. 

Medlemstallet er steget  i 2007. 

 

Bladstof til næste nr. af PærePosten blev gennemgået, og det ser ud til, at der er rigeligt med 

indlæg til næste nr. Lone skriver en oversigt til Kim. 

 

Hjemmesiden har haft et stigende besøgstal i efteråret 2007. 

Leif efterlyser lidt mere skriveri i FORUM. 

Ros til Bjarne for hurtig opdatering, hver gang der er nyt stof til hjemmesiden. 

Billeder fra skovtur til Valdemarskilde 2007 leveres på CD fra Leif til galleriet. 
 

Generalforsamlingsdatoen fastsættes til onsdag d. 20. februar 2008 kl. 19.00 på Ordruplund. 

På valg ved generalforsamlingen er Bjarne, Kristian, Mona og Lone. Bjarne, Kristian og Lone 

modtager genvalg. 

Mona var sygemeldt og deltog ikke ved mødet. Lone mailer til Mona, så vi ved besked, inden 

indkaldelsen udsendes sammen med næste nr. af PærePosten. 

 

Aktivitetskalender for hele 2008, samt et arrangement i januar 2009 blev fastlagt. 

Besøg hos Carlsbergs Stalde og Bryghus lørdag d. 8. marts. Lone indhenter oplysninger vedr. 

rundvisning mv. 

Weekendtur fra Ordruplund til Munke Bjergby d. 17 – 18 maj. Lone lægger ruten. Dorthe og 

Bjarne planlægger ringridning og div. agillity, samt sørger for aftensmad lørdag og morgenmad 

søndag. 

Skovtur til Valdemarskilde sammen med Dansk Køreselskab søndag d. 5. oktober 

Orienteringsridning/kørsel i Bidstrup Skovene ved Hvalsø søndag d. 12. oktober. Lone har ansøgt 

om at bruge pladsen ved Avnstrupcenteret som tidligere år. Godkendelse af arrangementet for 2008 

er modtaget fra Skov- og Naturstyrelsen allerede i dec. 07 

Indendørs vinterarrangement for ridende og kørende søndag d. 11. januar 2009. Dorthe og Bjarne 

undersøger, hvor det kan lade sig gøre at låne et ridehus og til hvilken pris. 

Samarbejdet med Midtsjællands Køreforening fortsætter. Lone har ringet til Tage Pedersen for at 

koordinere datoer. Midtsjællands Køreforening holder bestyrelsesmøde i næste uge. Herefter vil vi 

modtage datoer for deres aktiviteter. 

 



Under evt. aftalte vi, at besøge dyrskuet på Panasgrunden pinse-søndag som en hyggeudflugt for 

bestyrelsen med familie. 

 

Næste møde aftales efter generalforsamlingen. 

 

 

referant for Kim Sjøholm  

Lone Wunsch 
 

 


