
 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Hestens Venner d. 29. december 2015 

Bestyrelsesmøde d. 29.12.2015 kl. 18.00 
Sted: Hos Bjarne Sørensen, Munke Bjergby 
Deltagere: Bjarne, Hanne, Lone, Verner, Inge 
Afbud: Kristian, Lis 
Ref.: Lone Wunsch 
 
Punkt 1 Foreningens økonomi. 

Bjarne fremlagde regnskabet for 2015. Der har været ekstraordinære udgifter i 2015. Der er indkøbt ekstra 2 
stk. pavilloner til udendørs arrangementer. Der er indkøbt toner til foreningens printer. Der har været holdt 
foreningens 10-års jubilæum, hvor medlemmerne kunne deltage gratis til foredrag samt ildshow. Der har været 
trykkeri-udgifter i forbindelse med vores blad Pære Posten, og portoen er steget betydeligt. Alt dette medfører 
et samlet underskud for 2015. Der er IKKE underskud i den samlede kassebeholdning, da de øvrige år har givet 
overskud.  
Bør bestyrelsen gøre noget fremadrettet? Bjarne foreslår en lille kontingentforhøjelse f.eks. til 125 kr. samt salg 
af annoncer i Pære Posten. Verner foreslår kontingentet sættes til 200kr. Bjarne, Inge og Hanne og Lone mener, 
det bliver for meget med +100% i kontingentforhøjelse. Det besluttes, at et kontingent for 2017 på 150 kr. bliver 
foreslået ved generalforsamlingen. Verner foreslår, at kontingentforhøjelser generelt skal kunne gennemføres 
med kortere tidshorisont. Inge og Lone og Hanne gør opmærksom på, at vi skal følge foreningens vedtægter. 
Verner synes, vi i den forbindelse bør arbejde på vedtægtsændring. Bjarne, Hanne og Lone og Inger gør 
opmærksom på omstændighederne i forbindelse med en vedtægtsændring, hvor der blandt andet skal 
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Vi udskyder debatten til generalforsamlingen i feb. 2016. Lone 
afrunder emnet med at sige, at der ikke forventes de samme sammenfald af udgifter fremover, og at KW-Plan 
vil være i stand til at sponsere trykning af Pære Posten, hvis det skulle blive nødvendigt. Pære Posten er den 
største af de faste udgifter. Der er ikke grund til større økonomiske tiltag, men man skal selvfølgelig være 
opmærksom på, at udgifterne ikke overstiger indtægterne. 

Punkt 2 Hjemmesiden. 

Bjarne har lavet en forbedring til layout, når man går på hjemmesiden via mobil tlf. 

Punkt 3 Pære Posten. 

Det er en god idé at fortsætte med at bruge trykkeriet til at lave bladet, da trykkeriet ikke er særlig dyrt. 
Prisforskellen ligger på 300-400 kr. pr. udgivelse i forhold til forbrug af tonerpatroner og papir ved hjemmelavet 
blad, og Bjarne sparer i øvrigt en masse tid ved, at trykningen laves via trykkeriet. Alle er enige om, at Pære 
Posten er et godt samlingspunkt for foreningen. Pære Posten bør fortsætte med 4 udgivelser om året. 

Punkt 4 Generalforsamling 2016. 

Datoen sættes til tirsdag d. 23. februar kl. 19.00 på Ordruplund. Bjarne og Lone er på valg til bestyrelsen og 
begge genopstiller. Hanne og Verner er på valg til bestyrelses suppleanter og begge genopstiller. 

Punkt 5 Aktiviteter 2016. 

Orienteringsarrangement i oktober Lone skriver ansøgning til Naturstyrelsen. 
Skovtur til Kilden. Lone undersøger muligheden for at mødes og for parkering hos Jette og Erik Ordrupvej 54. 
Agility og tøndeslagning eller ringridning Verner undersøger muligheden for lån af ride hus og Inge undersøger 
mulighederne for lån af ride hus, så vi evt. kan holde sådan et arrangement i marts/april, hvor vejret er til 



 

 

indendørs aktiviteter. 
Yderligere aktiviteter samt fastlæggelse af datoer henlægges til generalforsamlingen. 

Punkt 6 Indkomne forslag. 

Bestyrelsen har modtaget forslag om at stille med et show ved Roskilde Dyrskue. Verner har erfaring med 
udstilling og show ved dyrskuet, og han forklarer, at der kræves, man er en raceforening eller evner at stille med 
noget helt særligt og unikt. Lone er helt enig med Verner. Hanne oplyser, at vi måske har muligheder ved Store 
Hestedag. Spørgsmålet om et evt. show bliver stillet ved generalforsamlingen, hvor der vil blive spurgt om 
forslag til indholdet til et show. 

Punkt 7 Evt. 

Bjarne arbejder på, at man får mulighed for at betale kontingent m.v. via MobilePay og Swipp. De 
"gammeldags" betalings muligheder vil fortsat kunne anvendes. 

Punkt 8 Næste bestyrelsesmøde. 

Konstituerende bestyrelsesmøde holdes umiddelbart efter generalforsamlingen d. 23. februar 2016. 

referent for Lis Jønsson 
Lone Wunsch 


