
Referat af stiftende generalforsamling i Skælskør onsdag d. 25 maj 2005 for Fjordhestens 
Venner 
 
Leif Rasmussen startede med at byde velkommen til de fremmødte. Herefter fortsatte generalforsamlingen efter 
punkterne i indkaldelsen. 
 
Valg af dirigent: her blev Klaus Wunsch valgt. KW nævnte, at der egentlig ikke var fastlagt en varsling for 
indkaldelsen,  idet foreningen endnu ikke var stiftet ved indkaldelsestidspunktet. Indkaldelsen blev bekendtgjort i avisen 
”Hest og Rytter” som udkom d. 7. maj 2005, samt i div. lokale aviser i ugerne forud for denne stiftende 
generalforsamling. 
Præsentation af foreningens målsætning: Leif Rasmussen fremlagde, at Fjordhestens Venner er tænkt som en 
hyggeforening uden egentlig konkurrence og helt uden avl. Hyggeforeningen står for at arrangere ride/køreture som 
orienterings kørsel/ridning, jagt, ringridning, maratonforhindringskørsel, skovture osv. Foreningen kan også kollektivt 
tilmelde sig større arrangementer. Som eksempel blev nævnt løvfaldsturen den første søndag i oktober, hvor 
Fjordhestens Venner deltager i et kørearrangement i Valdemarskilde Skov ved Slagelse sammen med  Dansk 
Køreselskab. Foreningen er tænkt som en brugerforening, hvor alle deltager i fælleskabet. Herluf Vestergaard spurgte til 
deltagelse af fjordheste og ikke-fjordheste (andre hesteracer) i relation til navnet ”Fjordhestens Venner”. Der var bred 
enighed blandt de fremmødte, at ikke-fjordheste også er velkomne i foreningen. 
Forslag til foreningsvedtægter: Kim Sjøholm havde lavet et udkast til vedtægter. Vedtægterne blev læst op af 
dirigenten. Forslaget fik et par enkelte tilføjelser/rettelser, og blev herefter godkendt af forsamlingen. 
Fastsættelse af evt. kontingent: Lone Wunsch foreslog et kontingent på 100 kr./årlig for et medlemskab. Beløbet blev 
begrundet med, at beløbet skulle være til dækning af driftsudgifter for hjemmesiden, frimærker mv.  Forslaget blev 
vedtaget. 
Valgt til bestyrelsen:        
 Leif Rasmussen med 14 stemmer 
 Lone Wunsch med 13 stemmer 
 Bjarne L. Sørensen med 12 stemmer 
 Anne Larsen med 11 stemmer 
 Kim Sjøholm med 11 stemmer 
 Mona Sjøholm med 9 stemmer 
 Kristian Wunsch med 3 stemmer  
Valg af bilagskontrollanter:  
 Hanne Jensen og Herluf Vestergård        
Aktivitetsplan: Kim Sjøholm havde udarbejdet en lille folder med datoerne for de 3 første arrangementer. Folderen 
blev omdelt. 
Evt: Der blev snakket om ønsker for de kommende arrangementer. Endvidere var der enighed om, at folderen med 
arrangementerne gerne måtte blive udleveret til venner og bekendte. 
�


