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Referat fra bestyrelsesmøde d. 03.01.2020 i Sorø 
 

Sted: Hos Bjarne L. Sørensen 

Tilstede:  Lone Wunsch, Bjarne L. Sørensen, Heidi A. Pedersen, Verner Muhlig & Hanne Jensen 

Afbud: Kristian Wunsch 

 

Ref. Heidi Adsbøl Pedersen 

1. Økonomi: 

Bjarne fortæller om regnskabet for 2019, og budget 2020. 

Det ser okay ud. 

Vi er pt. 67 medlemmer og der bliver bestilt 75 medlemsblade. 

Kontingentet bliver ikke ændret. 

Nå vi holder vores aktiviteter, må de ikke give underskud. 

Fremadrettet skal vores kager til vores aktivitet hedde sponser kager, så vi ikke har nogen udgifter. 

Lone tjekker om vores forsikring dækker det den skal. 

 

2. Hjemmesiden: 

Der sker ikke så meget, alle synes den fungerer fint. 

 

3. Pæreposten: 

Den er god, alle er glade for at få bladet. 

Der kommer stadigvæk mange gode historier. 

Det skal trykkes (sendes til trykker?) d. 27 januar 2020 

 

4. Generalforsamling: 

Dato d. 27-2-2020 kl. 18.30, hos Heidi Adsbøl Pedersen, Landevejen 119, 4060 Kirke Såby 

Bestyrelse medlemmer på valg: 

Bjarne, Heidi & Lone, og de modtager genvalg. 

Suppleanter på valg: 

Hanne & Verner, og de modtager genvalg. 

Hvis man gerne ville være med i bestyrelsen, må man gerne melde sig. 
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5. Aktiviteter 2020 

Der er allerede planlagt lidt aktiviteter for 2020 

 

1 – Foredrag med Malene Sommerlund 

2 - Foredrag med hestetandklinikken fra Ringsted 

3 - Generalforsamling, Køb/salg/bytte ved generalforsamlingen. Der skal skrives i Pære Posten, at folk selv 

skal medbringe et lille bord, hvis de har mange ting til salg/bytte. 

4 - foredrag om Ferietur med hest og vogn af Lone Wunsch 

5 – Orienteringsridt-Kørsel - Lone ansøger om tilladelse hos Naturstyrelsen. 

6 - Hygge weekend hos Bjarne og Dorthe, dato vil komme til generalforsamlingen 

7 - Skovtur til Kilden, Lone spørger Jette Hansen, hvornår hun evt. kan lægge hus, p-plads og lade til 

arrangementet. 

8 – evt. agility i ridehus, som ligger i Høng. Lone tjekker op på, om vi kan låne det. 

Det skal helst være d. 29-2-2020 eller d. 1-3-2020. 

Vi skal også have folk til at komme med ting, vi kan brug til banen. 

Deltager pris? 30 kr. for medlemmer og 50 kr. for ikke medlemmer. 

Vi snakker videre til generalforsamlingen. 

 

6. Formanden: 

Lone orienterer om en henvendelse vedr. en underskrift indsamlingen i forbindelse med 

Planerne omkring fremtiden fra Bidstrup skoven. Man ville gerne sætte heste og kvæg ud. 

Lone har været med til at skrive et klagebrev på foreningens vegne. 

 

Lone har modtaget en henvendelse vedr. Viborg Rideklub – Det handler om forhold rideskolehesten lever 

under. 

Lone svaret til personen, at han skulle henvende sig til Dyrenes Beskyttelse og Hestens Værn. 

Lone har fået svar tilbage og der er gjort noget ved det. 

 

7. Evt.: 

Ikke noget. 

 

8. Næste møde: 

D. 27-2-2020, efter generalforsamlingen. 


