
 

 

Referat fra Generalforsamlingen fredag d. 11.02.2011. 
 
1. Klaus Wunsch blev valgt til dirigent. 

 

2. Formanden fremlagte årsberetning. Foredrag om Hestens Anatomi i Maven med Christina Kryder var vellykket med 

31 deltagere, som fik en spændende aften. Besøg hos det ridende politi på Amager med rundvisning i staldende og 

sjove og spændende historier om politiets arbejde, og som bonus en ekstra ting: træning af politihunde, som blev 

vist i praksis. Årets rytterweekend blev aflyst. Distancekørsel og orienteringskørsel hos Midtsjællands Køreforening, 

hvor ridende også var indbudt, var et par hyggelige arrangementer. Åbning af foreningens bane i Sdr. Jernløse var 

festlig, og folk fik mulighed for at se og prøve de gode baner. Orienteringsarrangement i Bidstrup Skovene var igen i 

år fuld booket. Allerede 14 dage før sidste tilmeldingsfrist var der 45 ekvipager tilmeldt, og der var stor ros fra de 

skovtursgæster, som var med på vognene. 
 

3. Regnskabet blev godkendt. Der har været overskud på alle arrangementer. Det giver et fint overskud på den 

samlede regnskab, på trods medlemmerne af foreningen deltog gratis ved foredraget i januar, og foreningen har 

været nødt til af tegne en ansvarsforsikring. 
 

4. Efter en lille debat blev alle dog eninge om, at 100 kr. stadig er passende beløb som kontingent, da regnskabet ser 

fint ud. 
 

5. Der var forslag om ændring af foreningens navn, da nuværende navn kan være misvisende, da mange tror, det er 

en forening kun for fjordheste, hvilket det jo ikke er. Der fremkom forskellige forslag til evt. nyt navn. Der blev lavet 

afstemning ved håndsoprækning om, hvorvidt bestyrelsen skulle arbejde videre med navneskiftet. Der var markant 

flertal for, at foreningen burde skifte navn. 
 

6. Kristian Wunsch blev genvalgt, Jesper Knudsen blev valgt og Inge Keldebæk blev valgt til bestyrelsen. Karen 

Sjøholm blev genvalgt og Verner Muhlig blev valgt til Suppleanter. 
 

7. Hanne Jensen blev genvalgt som billagskontrollør. 
 

8. Der blev fremlagt aktivitetsplan for 2011. (se aktivitetsplan på hjemmesiden) 
 

9. Efterlysning af ny redaktør til Pære Posten. Ingen mente at kunne måle sig med Kim, som laver et godt blad. Ingen 

turde hoppe i Kim´s sko, så Kim fortsætter på posten indtil videre. 

 

Referent: Kristian Wunsch 


