
 

 

 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Hestens Venner d. 29. december 2014 

På mødet deltog Bjarne Sørensen, Kristian Wunsch, Hanne Jensen, Verner Muhlig og Lone Wunsch 

Afbud fra Lis Jønsson og Inge Keldebæk 

Bjarne fremlagde foreningens økonomi, som ser flot og stabil ud trods indkøb af ny printer for kun 1½ år siden, samt  

efterfølgende indkøb af dyre tonerpatroner til printeren. 

På baggrund af at økonomien er god, blev det besluttet, at når man er vært ved et arrangement, hvor man lægger hus 

til arrangementet, får man et grundbeløb udbetalt til dækning af forbrug af vand og strøm. 

Grundbeløbet starter ved 100 kr. og forøges i forhold til arrangementets størrelse. 

Faktiske udgifter som div. indkøb til arrangementet bliver fortsat refunderet ved forelæggelse af bilag. 

Hjemmesiden virker tilfredsstillende, og det er blevet lettere at melde sig ind i foreningen via hjemmesiden, hvor man 

nu også kan få profiler på Facebook. 

Der var enighed om, at Pære Posten er et godt blad med mange forskellige spændende indlæg 

 Folk er flinke til at indlevere stof til bladet. Vi håber, det fortsætter sådan. 

Generalforsamlings dato blev sat til tirsdag d. 10. februar kl. 19.00 på Ordruplund. 

Inge, Lis og Kristian genopstiller til valg i bestyrelsen. Hanne og Verner genopstiller til valg som suppleanter.  

Aktiviteter i 2015 besluttes endeligt ved generalforsamlingen. 

Skovtur til Kilden og hyggeweekend med agility var med stor tilslutning i 2014 og bør derfor gentages i 2015. Datoer for 

disse fastsættes ved generalforsamlingen. Dog ligger orienterings arrangementet i Bidstrup Skovene fast på datoen d. 

11/10, hvor Lone søger om tilladelse hos Naturstyrelsen. 

Lis bliver igen bedt om at undersøge muligheden for at besøge Landbohøjskolen/KU LIVE i Tåstrup, så vi forud for 

generalforsamlingen ved, om vi kan kalendersætte sådan et besøg. 

Et foredrag om sadeltilpasning ville måske også være interessant. Alle i bestyrelsen tænker over, om vi kender en 

sadelmager, der vil være interesseret i at stille op. 

Under punktet evt. blev der snakket en hel del om vores største aktivitet orienteringsarr. i Bidstrupskoven.  

Posterne bør have en tidsbegrænsning med en maksimal tid for de enkelte ekvipager, så der ikke bliver så megen kø 

ved posterne. Dette kan dog kun lade sig gøre ved poster, der handler om at stille spørgsmål til ekvipagerne. Færre 

døde poster og flere levende poster ønskes, hvis det er muligt at skaffe folk til posterne. Spørgsmål med relation 

til foreningen og hvor svaret ikke kan søges på nettet foretrækkes. Tilmelding til arrangementet bør fortsat være med 

mulighed for, at vores medlemmer kan tilmelde sig ved generalforsamlingen og på den måde have fortrinsret. 

Der kom mange kreative forslag til opgaver på de levende poster. Kristian sørger for indkøb af en 

stor skumgummiterning, da vi kan bruge den til forskellige formål. 

Næste bestyrelsesmøde holdes lige efter generalforsamlingen tirsdag d. 10/2.  

referent for Lis Jønsson 

Lone Wunsch 


