
 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Hestens Venner d. 29. december 2013 kl. 15.00 

 
 

Sted: Bjarne Sørensen, Sorø 

Til stede: Bjarne, Lone, Kristian, Verner, Hanne, Inge og Lis 

Ref.: Lis 

1) Foreningens økonomi (Bjarne) 

a) 43 medlemmer har betalt kontingent for år 2013, så der er således indkommet kr. 4.300 i kontingent. 

b) Indestående: 6.374,69. 

c) Der har i år 2013 været 5 arrangementer alle med overskud. 

- Foredrag hos hestedoktoren i marts. 

- Skovtur til Kilden i juni. 

- Weekendtur til Munke Bjergby i juli. 

- Udflugt til Nyt Hesteliv i september. 

- Orienteringsridt i Bidstrup Skovene i oktober. 

d) Der kunne godt bruges en ekstra ”grøn” pavillion. En sådan vil blive indkøbt i august 2014, hvor de ofte 

er på tilbud og derfor billigere. 

2) Hjemmesiden (Bjarne) 

a) Enighed om, at det ”gamle” domænenavn ”Fjordhestens-venner” beholdes endnu 1 år, pris 45,- kr. 

b) Der er fundet en lækage ”hul” i bestyrelsesforum. Dette har Bjarne fået lukket. 

c) Pæreposten 

d) Fint blad. 

e) Hvis der skal annoncer i bladet, skal de omhandle noget med hest og ikke andet. 

f) Prisen for en ¼ sides annonce er 200,- kr. om året, ½ sides annonce 400,- kr. om året. 

g) Der bør stå 8 stk. ¼ -sides annoncer pr. blad. I tilfælde af at der bestilles ½-sides annoncer, så vil 8 stk. 

fylde for meget i bladet. 

h) Portomæssigt kan bladet godt indeholde en A4-side mere, såfremt der kommer flere annoncer. 

i) Såfremt man ønsker en annonce i Pæreposten, skal man kontakte Bjarne. Dette skal der gøres 

opmærksom på i næste blad. 

3) Generalforsamling 

a) I næste blad af Pæreposten vil det blive publiceret, at generalforsamling afholdes d. 21.02.2014 kl. 

19.00 hos Lone Wunsch, St. Merløse. 

b) Lone (formand), Bjarne (kassererer), Hanne (suppleant) og Verner (suppleant) modtager genvalg. 

  



 

 

 

4) Aktiviteter 2014 

a) Per Stokholt (Benløse) vil gerne stille ridehus til rådighed og lave en agiligtydag søndag d. 09.02.2014. 

Det blev besluttet på bestyrelsesmødet, at det blot bliver en træningsdag og ikke en konkurrencedag. 

Det besluttes også, at programmet bliver kl. 10-11 – Trække rundt, kl. 11-12 Ryttere, kl. 12-13 Træning 

med lange liner. Prisen bliver 50,- kr. pr. hest, som går til ejeren af ridehuset samt 3 flasker vin, somt 

tak. Sted: Benløse Skel. 

b) Lone bestiller Bidstrup Skoven til d. 12.10.2014 til det årlige orienteringsridt. 

c) Stemning for skovtur. Dette tages på generalforsamlingen, se pkt. 4. 

d) Der vil blive søgt om en nøgle til rengøringsrummet, så der kan føres strøm. Hvis en nøgle ikke er en 

mulighed, så kunne der evt. trækkes en ledning ud gennem vinduet til strøm. Rødvin til vedkommende, 

der kan sørge for dette. 

e) Evt. 

(a) Intet. 

f) Næste bestyrelsesmøde 

(a) Dette bliver d. 21.02.2014, som også er generalforsamlingen, se pkt. 4. 


