
 

 

 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Hestens Venner d. 07. april 2015 

Bestyrelsesmøde d. 07.04.2015 kl. 18.30 

Sted: Hos Bjarne Sørensen, Munke Bjergby 

Deltagere: Bjarne, Hanne, Lone, Verner, Inge og Lis 

Afbud: Kristian 

Ref.: Lis 

 

Dagsorden: 

 

1. Jubilæumsarrangementet – skal det afholdes d. 30. maj eller d. 18. juli? 

 

Lone forelægger indkomne forslag fra Kristian: Kristian foreslår, vi holder fast i lørdag d. 30. maj, Kristian har fået fat i 

en, Joakim, som ved rigtig meget om, hvordan man brugte sine heste i middelalderen. Han vil gerne komme og holde 

foredrag denne dag. Alle Mødes til lagkage om eftermiddagen. Kristian kan lave middelalderbod med ting i læder. Per 

kunne komme med nogle trædrejet ting. Den 3. bod med køb, salg og bytte af brugt hesteudstyr, evt. forslag til flere 

boder. +Overraskelsesshow i middelalderstil.  

 

Lone: Foreslog at holde det d. 18. juli i forbindelse med Hyggeweekenden hos Dorthe og Bjarne. 

 

Lis: 30. maj, er måske bedst, da mange måske er på ferie d. 18. juli. 

 

Verner: Foreslår at mødes om eftermiddagen uden heste til kaffe og hygge, grill om aftenen kl. 18.00, tager eget kød 

med, resten af maden betaler foreningen. Pandekager og is m.v. til sidst. Musik. Dato er underordnet, men Verner kan 

ikke deltage d. 18. juli.  

 

Bjarne: Arrangementet bør kun være For medlemmer af foreningen. Ved hyggeweekend’en er der en 50/50 fordeling 

af medlemmer og ikke- medlemmer (18. juli). Synes, at det bliver for meget ved hyggeweekend’en, idet der er 

overnatning osv. Det er i forvejen et stort arrangement. Jubilæumsarrangementet bør holdes enten 30. maj eller i 

august. Jubilæmusarrangement er kun for medlemmer. 

Bjarne synes, at det ville være bedre at holde det senere på sommeren i forbindelse med skovtur til Kilden end ved 

hyggeweekend’en.  

 

Inge: Foretrækker d. 30. maj, det er ikke sikkert, at Per kan deltage med en bod. Inge har en spinderok og 

plantefarvning og kan lave en bod med dette. 

 

Hanne: Synes også, at det kun skal være mest for medlemmer og nærmeste pårørende. Dvs. ikke i forbindelse med 

rytterweekend’en. Foretrækker 30. maj el. anden dato uden heste. 

 

Kristians forslag vedtages 

 



 

 

Plan for jubilæumsarrangement 

Dato: Lørdag d. 30. maj 2015 

Tid: Kl. 15.00 

Sted: Ordruplund, Odrupvej 80, St. Merløse, Lone Wunsch 

Der stilles teltarrangement op på gårdspladsen, hvor vi kan sidde og spise. 

Der vil være middelalderboder samt boder med køb og salg af brugte hesteting, som medlemmerne kan medbringe til 

salg/køb. 

Vi starter med at spise lagkage. Dernæst er der foredrag, og efter foredraget er der mulighed for at se på boder og købe 

og sælge. Senere startes grillen, og man griller sit medbragte kød. Der vil være salat og flute, som foreningen betaler, 

Fri bar med øl og sodavand. 

Vi er blevet enige om flg. program for jubilæumsarrangementet: 

 

Hestens Venners 10 års Jubilæumsarrangement 

Lørdag d. 30. maj 2015 kl. 15.00-? 

Orduplund, Ordrupvej 80, St. Merløse, Lone Wunsch 

Jubilæumsarrangementet er for foreningens medlemmer og deres nærmeste familie. 

Jubilæumsarrangementet afholdes udendørs, og der vil blive opsat pavillioner til spisning og til boder. 

 

Lone og Bjarne er bekymrede for foreningens samlede økonomi. Kassen må ikke tømmes. Lone foreslår, at alle 

deltagere betaler 50 kr. 

Verner mener, at medlemskontingentet skulle være højere, således at der er bedre råd til jubilæumsarrangementet. 

Verner foreslår, at spare foredragsholderen væk, hvilket bliver nedstemt, idet foredragsholderen lægger stilen med 

middelaldertema og samtidig forbinder foredraget til noget hesterelateret med emnet "hestens brug i middelalderen" 

Lis foreslår, at folk selv medbringer egen aftensmad samt egne drikkevarer. 

Lis' forslag vedtages, da det sparer en del i budgettet og samtidig er arbejdsbesparende for bestyrelsen, der står for det 

samlede arrangement. 

 

PROGRAM 

• Formanden byder velkommen kl. 15.00. 

• Vi spiser lagkage og drikker en kop kaffe eller the. 

• Kl. 16.30-18.30 farverigt og spænnede foredrag ved Joakim Løvgren, kandidatstuderende  

i historie, på Syddansk Universitet i Odense, om brug af hesten i middelalderen. 

• Mulighed for køb og salg af medlemmernes brugte hesteudstyr. 

• Middelalderbod, hvor der også er mulighed for at købe håndværk. 

• Grillen tændes kl. 18.30, og der er fællesspisning, hvor vi spiser egen medbragte mad og drikkevarer. 

• Pandekager med is til dessert. 

• Jubilæumsarangementet slutter af med et overraskelsesshow. 

 

Foreningen giver kaffe, the, lagkage om eftermiddagen samt pandekager og is til dessert om aftenen. 

Husk selv at medbringe kød til grillen samt tilbehør og egne drikkevarer. 

Deltagelse er gratis for foreningens medlemmer og deres nærmeste familie, men tilmelding er nødvendigt senest d. 20. 

maj 2015 til Lone Wunsch, tlf.: 57811718 el mail: lone@hestensvenner.dk 

Foreningens medlemmer opfordres til at tage brugt hesteudstyr med til køb/salg/bytteboden. 


