
Referat af generalforsamling fredag d. 26. februar 2010 
 
1)   Formanden bød velkommen 
2)   Kristian blev valgt til dirigent 
3)   Bestyrelsen berettede om aktiviteterne i 2009 
Der har været god tilslutning til alle arrangementer. Ingen aflysninger af noget. 
Kristian fortalte om besøget på Antvorskov Kaserne, hvor vi blev vist rundt i staldene af en af de 
værnepligtige. 
Karen fortalte om undervisningsdagen med Rikke Madsen. Kurset var overtegnet, så Rikke underviste fra 
morgen til aften. Der blev undervist på alle niveauer, og alle fik noget med sig hjem og arbejde videre med. 
Der var stor tilfredshed med undervisningen og med hele arrangementet. 
Kristian fortalte om den hyggelige skovtur til Kilden, hvor vi spiste frokost i det fine vejr. 
Lone fortalte om orienteringsarrangementet for ridende og kørende, der havde rekord høj antal 
tilmeldinger. Rytterklassen var delt i 3 (juniorklasse, mellemklasse, seniorklasse). Køreklassen var samlet. Til 
formålet havde foreningen indkøbt en ny pavillon, som viste sig at blive til stor nytte, idet det regnede en 
del. Sekretariatet kunne således sidde i tørvejr med papirarbejdet. 
4)   Kontingentet blev besluttet til fortsat at være100 kr. om året 
5)   Der var ingen indkomne forslag. 
6)   Bjarne og Lone var på valg til bestyrelsen. Begge blev genvalgt. 
Jens og Karen var på valg til suppleanter. Begge blev genvalgt. 
7)   Hanne Jensen blev valgt til at fortsætte som billagskontrollør. 
8)   Aktivitetsplanen for 2010: 
Søndag d. 28/3. Besøg hos Politiets Ryttersektion 
Weekenden d. 12-13/6. Weekendtur til Munke Bjergby med overnatning hos Dorthe og Bjarne 
Lørdag d. 26/6. Orienteringsridning og kørsel hos Midtsjællands Køreforening. 
Lørdag d. 24/7. Distancekørsel og ridning hos Midtsjællands Køreforening. 
Dato ? i august. Traildag med små konkurrencer hos Anne Larsen. 
Søndag d. 17/10. Orienteringskørsel og ridning i Bidstrup Skovene. 
Dato ? i november. Foredrag om mavesår hos heste af Cand. Agro Christina Kryder Pedersen. 
9)   Under punktet ”eventuelt” blev der fremsat et ønske om begrænset deltagerantal ved 
orienteringsarrangementet i Bidstrup Skovene. Det blev vedtaget, at deltagerantallet skulle begrænses til at 
være max. 45 ekvipager, og der skulle oprettes en venteliste, der kunne ringes til i tilfælde af afbud fra 
tilmeldte ekvipager. 
 
Referent: Kristian Wunsch 
 
 
Efterfølgende holdt bestyrelsen et kort møde for at konstituere sig. 
Deltagere på bestyrelsesmødet: Lone, Bjarne, Karen, Jens og Kristian 
Afbud fra Anne og Pia 
Bestyrelsen fortsætter med de samme personer på de samme poster som tidligere.  
Formand: Lone Wunsch 
Næstformand: Pia Christensen 
Kasserer: Bjarne L. Sørensen 
Sekretær: Kristian Wunsch 
Bestyrelsesmedlem: Anne Larsen 
Suppleant (1.): Jens Olsen 
Suppleant (2): Karen Sjøholm 
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