
Referat af generalforsamlingen onsdag d. 20. februar 2008 kl. 19.00 på den gamle skole i Ordrup 
 

     Formanden bød velkommen. 

 

1. Valg af dirigent 
    Pia Christensen blev valgt til dirigent. 

    Pia erklærede generalforsamlingen for lovligt varslet. 

     

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 
    Årets aktiviteter er generelt præget af den meget våde sommer i 2007. 

 

    Vores første arrangement i april, hvor vi besøgte hestehospitalet ”Hestedoktoren”, var  

    et indendørsarrangement.  

    Her var tilslutningen rigtig god, og vi havde en spændende aften med godt fagligt indhold. 

 

    Skovturen d. 12. maj i Torbenfeldt Skovene sammen med Midtsjællands Køreforening, samt skovturen til 

    Munkedammen Pinse-søndag var præget af det våde klima, hvad tilslutningen angår. 

 

    Distancekørsel i Hvalsø hos Midtsjællands Køreforening i august blev gennemført med 10-12 vogne.  

    Datoen faldt sammen med Bromme Køreforenings orienteringsarrangement, så det endte med  

    at foreningerne slog sig sammen og kørte orienteringskørsel hos Midtsjællands Køreforening  

    i stedet for distancekørsel.  Det holdt næsten tørvejr, og alle havde en hyggelig skovtur med godt  

    gemte poster, som vi prøvede at finde. 

 

    Fællesturen til TopCup-finalen på Christiansborg var ligeledes præget af det våde klima.  

    De fleste af vore medlemmer blev hjemme. 

 

    Efterårsskovtur i Valdemarskilde Skov ved Slagelse hos Dansk Køreselskab første søndag i oktober var  

    som sædvanlig hyggelig og med god tilslutning. Alle hestevogne var fyldt op med passagerer, og de fleste  

    deltog efterfølgende i spisningen i Ottestrup Forsamlingshus.   

 

    Orienterings-ridning og kørsel i Bidstrup Skovene søndagen op til efterårsferien var vellykket ikke  

    mindst på grund af det meget fine vejr, som vi var så heldige at have på dagen.  

    Der var tilmeldt ialt 34 ekvipager, hvilket må siges at være en ret flot tilslutning.  

    Hele bestyrelsen var repræsenteret på dagen enten som ridende/kørende, i sekretariatet, på post i skoven, 

    på oprydningsholdet, og så var der kagebagerne, der bagte hele lørdagen og leverede guf til boden.  

    Og super-fotografen Jens Olsen, der leverede en masse billeder til vores hjemmeside. 

 

    I 2007 fik vi fremstillet foreningens logo færdigtrykt på fine rosétter. 

    Forenings-rosét der uddeles som deltager-rosét blev en flot gylden-brun rosét. 

    Foreningen er for alle hesteracer, og når man blander alle farver, bliver farven brun. 

 

    2007 blev et godt og aktivt foreningsår på trods af det våde klima. 

    Alligevel blev 2007 gennemført med kun 2 bestyrelsesmøder. 

 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab 
    Bjarne fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt. 

 

4. Fastsættelse af kontingent 
    Tage Pedersen foreslog kontingent-forhøjelse til 150 kr. årlig, men man enedes om at beholde  

    de nuværende 100 kr. årlig, idet beløbet dækker foreningsbladet Pære Posten samt udgifter til  

     hjemmesiden. Kasserer Bjarne Sørensen gjorde opmærksom på, at vi ikke skulle være en sparekasse. 

 Arrangementerne er brugerbetalte og belaster derfor ikke budgettet.  

 

5. Indkomne forslag 
    Lone Wunsch foreslog om vi skulle indlede et tættere samarbejde med Midtsjællands Køreforening, 

    Forslaget blev vedtaget. 

 



 

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 
    På valg til bestyrelsen var Bjarne L. Sørensen og Lone Wunsch. 

    De blev genvalgt 

    På valg til bestyrelsessuppleanter var:  

    Kristian Wunsch blev genvalgt 

    Mona Sjøholm ønskede ikke genvalg. 

    Pia Christensen blev valgt 

 

7. Valg af bilagskontrollør 
    Hanne Jensen blev genvalgt. 

 

8. Aktivitetsplan for 2008 
    8. marts besøge Carlsberg Bryghus og se en prisbelønnet hestestald 

    17-18. maj hyggeweekend for kørende og ridende 

    5. oktober efterårsskovtur kun for kørende 

    12. oktober orienteringskørsel/ridning 

    I støbeskeen er: 

    Januar 2009 indendørs agility, keglekørsel, ringridning og temporidning 

    Vi venter på Midtsjællands Køreforenings aktivitetskalender, når denne er indleveret sender vi  

    en samlet aktivitetskalender ud til medlemmerne. 

 

9. Eventuelt 
    Der var en livlig debat om løst og fast, tiden var ved at løbe af med os, så Pia afbrød og takkede for  

    god ro og orden. 

    Nu var det nemlig tid til kaffe/te og ikke at forglemme ISLAGKAGE. 

     

    Referent: Kim Sjøholm 
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