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Referat af bestyrelsesmøde i Hestens Venner d. 27. december 2017 

 

Bestyrelsesmøde d. 27.12.2017 kl. 18.00 
Sted: Hos Bjarne L. Sørensen, Munke Bjergby 
Mødedeltagere: Bjarne L. Sørensen, Verner Muhlig, Hanne Jensen, Inger Sørensen, Kristian Wunsch og Lone Wunsch 
Afbud fra Lis Jønsson 
Ref.: referent for Lis Jønsson Lone Wunsch 

 
Punkt 1 Foreningens økonomi: 

Bjarne fremlagde regnskabet for 2017 samt buget for 2018. 
Økonomien ser stabil og god ud. Medlemskontingenterne dækker udgifterne til foreningens forsikring, drift af 
hjemmeside samt trykning og forsendelse af Pære Posten. Aktiviteterne, hviler (som planlagt) i sig selv og kun 
med et lille overskud på de enkelte aktiviteter. 

Punkt 2 Hjemmesiden: 

Vi synes, den indeholder, hvad den bør indeholde, og vi vil spørge medlemmerne ved generalforsamlingen, om 
nogen synes, der mangler noget til hjemmesiden. 

Punkt 3 Pære Posten: 

Medlemmerne er flinke til at sende bladstof i form af artikler og billeder. Bjarne har haft pladsmangel i bladet i 
flere omgange, og der ligger bladstof på lager, hvilket er en luksus for en redaktør.  

Punkt 4 Generalforsamlingen: 

Datoen for generalforsamlingen blev sat til onsdag d. 28. februar kl. 19.00 på Ordruplund. Heidi Adsbøl har 
tilbudt at lægge lokale til generalforsamlingen, hvis Ordruplund sælges inden generalforsamlingen. Inden Pære 
Posten med indkaldelsen til generalforsamlingen udsendes, ved Lone, om det bliver aktuelt at benytte Heidis 
tilbud. 
Bjarne og Lone er på valg til bestyrelsen. Begge modtager genvalg. Hanne og Verner er på valg til bestyrelses 
suppleanter. Begge modtager genvalg. Lis Jønsson er ikke på valg, men vil gerne træde ud, idet hun føler sig 
utilstrækkelig ved ikke at have mulighed for at deltage nok i aktiviteterne, så hvis andre gerne vil ind og være 
aktive i bestyrelsen, vil Lis gerne træde ud eller fortsætte som suppleant. Vi fremlægger det på 
generalforsamlingen. 

Punkt 5 Aktiviteter 2018: 

Foredrag med Christina Kryder d. 8. januar i samarbejde med Bromme Køreforening er allerede planlagt.  
Lone ansøger Naturstyrelsen om orienteringsarrangement i Bidstrup Skovene søndag d. 14. oktober 
Lone spørger Jette Hansen på Ordrupvej om parkeringsmulighed 
hvis vi gerne igen i 2018 vil på skovtur til Kilden i Store Bøgeskov. 
Bjarne og Dorthe vil gerne holde hyggeweekend med agility igen i 2018. Dato for weekenden kommer i 
nærmeste fremtid og senest ved generalforsamlingen. 
Hanne undersøger, om vi kan låne ridehus til at holde vinter/forårs agility hos Bundgårds Driving Arena en 
weekend i april. Helene og Jesper har et par gode og transportable forhindringer, vi gerne vil låne, men det 
forudsætter, at Jesper og Helene har tid til at bringe forhindringerne ud og hjem. Lone undersøger dette. 
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Foredrag om tænder. Skal vi spørge Hestedoktoren? de plejer at give gratis foredrag som modydelse for gratis 
reklame i Pære Posten. Hanne fortæller, at Hestedoktoren er ved at flytte lokalitet og nok har travlt med 
flytningen lige nu. Vi kan evt. spørge Hestedoktoren til efteråret. Hanne forslår Mette Aarup, som er dyrlæge og 
hestetandplejer og som tager ud og giver gratis foredrag på rideskoler og i klubber. Verner og Inger kender også 
en dyrlæge, der kan spørges, men ved ikke om pågældende dyrlæge arbejder med heste. Måske kunne vi få en 
dyrlæge til at komme ud hos et medlem, som har plads til at samle 4-5 heste til behandling i praksis. De enkelte 
hesteejere betaler så selv for behandlingen, og vi kan spørge dyrlægen om en mulig rabat. Emnet om foredrag 
om tænder tages op ved generalforsamlingen. 

Punkt 6 Evt.: 

Bjarne spørger til fornyelse af foreningens folder. Billederne er forældet. Lone har ikke så god tid i de 
kommende måneder, men hun vil gerne se på folderen og finde nye billeder i løbet af 2018. 

Punkt 7 Næste bestyrelsesmøde: 

Konstituerende bestyrelsesmøde onsdag d. 28. februar umiddelbart efter generalforsamlingen. 

 

referent for Lis Jønsson 
Lone Wunsch 


