
Referat af generalforsamling onsdag d. 21. februar 2007 
 
Formanden bød velkommen 
 
1) Valg af dirigent 
Anja Hansen blev valgt til dirigent 
Anja erklærede generalforsamlingen for lovligt varslet. 
 
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 
 
Formandens beretning: ”Indledningsvis skal det nævnes, at der i årets løb kun har været holdt 3 
bestyrelsesmøder. Det har været effektive møder, når man ser på årets aktiviteter. Der har været et godt 
samarbejde og en god arbejdsfordeling i bestyrelsen, hvor alle har deltaget i arbejdet med noget forskelligt 
hver især. 
 
Kim har sørget for, at Pære Posten er udkommet 4 gange i årets løb, og Bjarne har sørget for at opdatere 
hjemmesiden i årets løb samt sørget for sne og kalenderlys i julemåneden. Den lille præsentationsfolder er 
også blevet opdateret med tekst og billeder. 
 
Årets 1. aktivitet blev holdt i februar og var et indendørsarrangement. Det var et ret spændende besøg hos 
Healthy Horse, som er et ferie og helsecenter for heste. Det er nordens eneste aquatræningscenter for heste. 
Når det nævnes, at der på stedet er et ”miljøvenligt ridehus”, så betyder det et ridehus bygget helt i træ. Det 
gav et klima, som man ikke har oplevet i noget andet ridehus. Ridehuset var i sig selv en oplevelse. Sandie 
Kjær Hansen, som driver stedet, fortalte om hestene på stedet, og hun demonstrerede aquatrænings-maskinen 
med sin hest. Imponerende apparat! Vandet blev sluset ind og ud fra tanke. Der var tænkt meget på miljøet. 
Vandet blev renset og genbrugt. Besøget gav indtryk af et udmærket feriested for hesten, hvis man selv er 
bortrejst og vil have den passet et sted, hvor den får sin vanlige mad og tilmed god-nat-kys, hvis man synes, 
det hører med til pasningen. 
Søndag d. 2. april var der indkaldt til ringridning. Leif Rasmussen havde lavet en meget fin galge til 
ringridning. Vinteren trak desværre så meget i langdrag, at banen til ringridningen var bundfrossen, og 
arrangementet måtte aflyses. 
Løvspringsturen søndag d. 30. april var en noget kølig tur. Foråret lod vente på sig,  og vi så ikke nogen 
lysegrønne blade på træerne. Leif Rasmussen havde lagt en meget flot rute forbi Espe Gods og ud langs 
vandet med udsigt til Storebæltsbroen. Leif havde oprindelig planlagt, at frokosten skulle indtages på engen 
ved vandet, men vi ventede med madpakkerne til vi nåede tilbage, og vi spiste hos Birthe og Leif i deres lune 
og hyggelige køkken. 
Skovtur til Munkedammen søndag d. 4. juni var som sædvanlig hyggelig. Anne havde taget sine 
fødselsdagsgæster med på turen, og der var vist noget med lagkagespisning til de heldige passagerer på 
Annes vogn. 
2-dags ride/køre-tur 24.-25. juni måtte aflyses pga. manglende tilmeldinger. Vi skulle have overnattet hos 
Ringsted Ridecenter, og de faste ryttere på stedet havde glædet sig til at deltage i vores små konkurrencer 
lørdag eftermiddag. Foreningen havde kun 4 tilmeldinger til turen, og det var for lidt. Om den manglende 
tilslutning skyldes, at det var dagen efter Skt. Hans aften, eller det skyldtes sammenfald med flere andre 
arrangementer, der lå samme weekend, eller det måske var begge dele, det vides ikke.  
Skovtur til Valdemarskilde søndag d. 1. oktober forløb på vanlig vis. Arrangementet var kun for kørende, 
og der var traditionen tro platter i forsamlingshuset efter skovturen. 
 
Orienteringsarrangement for ridende og kørende i Bidstrup Skovene lørdag d. 14. oktober blev et 
tilløbsstykke med rigtig mange deltagere. Fremmødet var på over 70 personer. P-pladsen kunne lige rumme 
de 34 heste, som var tilmeldt. Der var 11 kørende ekvipager. Heldigvis havde vi valgt Bidstrup Skovenes 
største P-plads. Der var lavet en rute til de kørende og en anden rute til rytterne. På begge ruter mødte man 8 
poster, som bestod af et A4-ark med helt naturlige spørgsmål. En enkelt praktisk post var indlagt nær start og 



mål, og her skulle man kaste med hestesko. På P-pladsen kunne man købe øl, vand, kaffe og kage til rimelige 
priser. Flere af deltagerne ønsker arrangementet gentaget i 2007. 
Western Clinic søndag d. 12. november var årets sidste arrangement. Der var ikke det store fremmøde fra 
vores forening, men Anne Larsen fik fyldt clinic op med andre westernryttere. Alle de fremmødte fik en 
meget udbytterig dag med underviseren Rikke Madsen. Anne er noget af et talent til at snakke priser. Hvis  
man har sat sig ind i, hvad det normalt koster at få lov til at være i et ridehus og få eneundervisning af en af 
landets bedste western-trænere, så er man imponeret over den pris, Anne havde forhandlet sig frem til. 
 
Alt i alt et godt og hyggeligt år.” 
 
 
3) Godkendelse af det reviderede regnskab 
Bjarne fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt. 
 
4) Fastsættelse af kontingent 
Kontingentet er 100 kr. om året, forblev uændret. 
 
5) Indkomne forslag 
Kristian Wunsch foreslog, at vi ved alle arrangementer havde en merpris for deltagere, som ikke er medlem 
af foreningen således, at det er en økonomisk fordel at være medlem. 
Forslaget blev vedtaget. 
Leif Rasmussen foreslog et samarbejde med Midtsjællands Køreforening. 
Generalforsamlingen var positiv for idéen. Leif skal til møde i Midtsjællands Køreforening og vil forelægge 
idéen på dette møde. 
 
6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 
På valg til bestyrelsen var Anne Larsen, Leif Rasmussen og Kim Sjøholm 
De blev genvalgt 
På valg til bestyrelsessuppleanter var Mona Sjøholm og Kristian Wunsch. 
De blev genvalgt. 
 
7) Valg af bilagskontrollør 
Hanne Jensen blev genvalgt. 
 
8) Aktivitetsplan for 2007 
Bestyrelsen havde valgt ikke at fremlægge en færdig aktivitetskalender, men i stedet høre 
generalforsamlingen om ønsker til arrangementerne i 2007 
Medlemmernes ønsker: 
Besøg hos det nye hestehospital ”Hestedoktoren”.  
Skovtur for ryttere og kørende evt. i Hedeland eller på Møn. 
Dorthe Pihl Sørensen undersøger mulighederne for en tur i Hedeland. 
Pladsen på Møn kan frit benyttes, da området hører under statsskovbruget, men man bør nok besøge 
stedet/pladsen forud for evt. arrangement. 
Orienteringsdagen ønskes gentaget. 
 
9) evt. 
Ingen større disput. Alle var enige om en hurtig afslutning af generalforsamlingen på grund af den tiltagende 
snestorm, og the, kaffe og islagkage blev indtaget samtidig med, at Anja takkede for god ro og orden under 
mødet. 
 
Referent for Kim Sjøholm / Lone Wunsch 


