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Referat af bestyrelsesmøde i Hestens Venner d. 29. december 2016 

 

Bestyrelsesmøde d. 29.12.2016 kl. 17.00 
Sted: Hos Bjarne L. Sørensen, Munke Bjergby 
Mødedeltagere: Bjarne L. Sørensen, Verner Muhlig, Hanne Jensen, Kristian Wunsch og Lone Wunsch 
Afbud fra Inge Keldebæk og Lis Jønsson 
Ref.: referent for Lis Jønsson Lone Wunsch 

 
Punkt 1 Foreningens økonomi: 

Bjarne fremlagde årets indtægter og udgifter, samt en detaljeret prognose for indtægter/udgifter i 2017. 
Kontingentet på 150 kr. pr. medlem dækker fint de nuværende udgifter med foreningens lovpligtige 
ansvarsforsikring, trykning af Pære Posten og de nuværende takster hos Post Danmark, når Pære Posten sendes 
ud. Selv om alt ser fint og stabilt ud, bør vi dog forhøje med 5 kr. på deltagerbetaling ved skovturen til Kilden, 
idet deltagerne tidligere har betalt 60 kr. pr. ekvipage, og Sorø Akademis Skove betales med 60 kr. pr. ekvipage. 
Fremtidig betaling bliver således 65 kr. pr. ekvipage (60 kr. til Sorø Akademi og 5 kr. til Hestens Venner) 
Passagerer på vogne betaler fremover 30 kr. pr. person. 

Punkt 2 Hjemmesiden: 

Her er fuld tilfredshed med hjemmesiden. Der er på nuværende tidspunkt 3 domænenavne til hjemmesiden, 
hvor af navnet Fjordhestens-venner slettes, da det efterhånden er længe siden, at foreningen skiftede navn til 
Hestens-venner. 
Fremadrettet vil der så være 2 domænenavne "Hestens-venner" og "hestensvenner". 

Punkt 3 Pære Posten: 

Annoncen med Hestedoktoren fortsætter på samme vilkår som tidligere.  
Vi skal sørge for, at bladet bliver på max. 6 ark = 24 sider, så vægtgrænsen på 50 g ikke overskrides. 
Februarudgaven skal være på max. 5 ark = 20 sider på grund af det vedlagte indbetalingskort til det årlige 
kontingent. 

Punkt 4 Generalforsamlingen: 

Datoen bliver torsdag d. 23. februar kl. 18.30 på Ordruplund, hos Klaus og Lone Wunsch, Ordrupvej 80, 4370 St. 
Merløse. 
Lis er på valg til bestyrelsen og modtager genvalg. 
Kristian er på valg til bestyrelsen og modtager genvalg. 
Inge er på valg til bestyrelsen men modtager af helbredsmæssige årsager ikke genvalg. 
Hanne og Verner er på valg til bestyrelses suppleanter. Begge modtager genvalg. 

Punkt 5 Aktiviteter 2017: 

Orienterings arrangement: Lone ansøger hos Naturstyrelsen om datoen d. 15. oktober til orienteringskørsel og 
ridning i Bidstrup Skovene.  
Skovtur til Kilden: Lone spørger Jette Hansen om lån af fold til parkering søndag d. 18. juni, og ansøger 
efterfølgende Sorø Akademi om tilladelse til Skovtur til Kilden i Store Bøgeskov.  
Foredrag/demonstration af heste massage m.v.: Lone kontakter Julie Schwartz, som praktiserer dette, for at 
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høre om priser osv. 
Hyggeweekend i Munke Bjergby: Dorthe og Bjarne har en dato klar ved generalforsamlingen.  
Yderligere arrangementer når vi har hørt medlemmernes ønsker ved generalforsamlingen. 

Punkt 6 Evt.: 

Verner foreslog at nedsætte div. udvalg til forskellige arrangementer. Lone mener, at behovet ikke er så stort 
lige nu, da medlemmerne i forvejen er meget hjælpsomme ved arrangementerne. Hvis foreningen vokser 
yderligere, kan vi overveje at nedsætte udvalg, der kan støtte bestyrelsen. 

Punkt 7 Næste bestyrelsesmøde: 

23. februar 2017 umiddelbart efter generalforsamlingen. 

 

referent for Lis Jønsson 
Lone Wunsch 


