
 

 

 

 

 

 

Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 29.02.2012. 
 
Formanden byder velkommen 

 

Valg af dirigent: Helene Wunsch 

1. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år: 

a. Formanden fortalte om de arrangementer der har været i løbet af året. 

b. 10. januar foredrag om mavesår og hudproblemer med videoklip og billeder, gratis for medlemmer og 20 kr. 

for andre. 

c. marts, besøg hos hestedoktoren, hestens bevægeapparat og indvoldsorm, ikke så stor deltagelse men en 

spændene aften. 

d. august, tur til kilden med grill og hygge efter en vellykket tur, stor tilslutning. 

e. oktober, orienteringsridt, der var igen i år fuldt optaget så der blev oprettet en venteliste og det var en god 

ide da der kom en del afbud så alle på ventelisten kom med, ridestien var i 2011 desværre for fedtet så 

rytterne fik en anden tur end de var vant til. 

f. kørsel på banen første torsdag i måneden, fra april til oktober. 

g. 2 invitationer til orienterings kørsel/ridning. 

 

2. Godkendelse af det reviderede regnskab: kasserer gennemgik regnskab, og det blev godkendt. 

 

3. Fastsættelse af kontingent: uændret 

 

4. Indkomne forslag: 

a. Forslag til nyt foreningsnavn: 

 Hyggehesten 

 Familiehesten 

 Hesteklubben 

 Sjællands heste køre og rideforening 

 Foreningen for ? 

 Hestevennerne 

 Hestens venner 

 Ordruplunds hestevenner 

 

Til nyt navn blev valgt: Hestens venner. 



 

 

 

b. Forslag til undertekst: 

 En forening for hele familien  

 En aktiv klub for hele familien 

 Har eksisteret siden 2005 

 En klub for hele familien med interesse for heste 

 En klub for hele familien med hesten i focus  

 Foreningen for alle heste racer 

 Foreningen for alle heste 

 Aktivitetsforeningen for alle heste 

 En forening for alle heste 

 Med aktiviteter for alle heste 

 Foreningen med aktiviteter for alle heste 

 

Til undertekst blev valgt : foreningen med aktiviteter for alle heste 

 

5. valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter: 

På valg til bestyrelsen: 

 Bjarne Sørensen: genvalgt 

 Lone Wunsch: genvalgt 

På valg til bestyrelsessuppleanter: 

 Karen Sjøholm: (modtager ikke genvalg) 

 Verner Muhlig: genvalgt 

 Hanne Jensen: valgt 

 

6. valg af bilagskontrollør: Hanne Jensen 

 

7. Aktivitetsplan for 2012: 

a. 31/3 rundvisning i de kgl. Stalde og i ruinerne under Christians borg. 

b. 5/4 banen åbner, der vil blive lavet keglebane, dressurbane og agility, solgt kaffe og kage, og lavet en køb, 

salg og bytte bod. 

c. 13/5 (17/6 alternativ dato) skovtur til kilden. 

d. 14/10, orienteringsridt/kørsel i Bidstrup skoven. 

e. efterår, foredrag hos hestedoktoren, evt. om hestens tænder. 

f. banearrangement første torsdag i mdr., fra april til oktober. 

 
8. eventuelt: 

a. Per foreslår et netværk til hvis du kører i stykker med hest i traileren, fordi Falck ikke tager hesten med, hvis 

man kører i stykker. Falck fragter kun bil og evt. tom trailer. Årsag: Falck har ikke tilstrækkeligt med 

personale, der har tilladelse til transport af dyr. evt. telefon liste på hjemmesiden. 

b. Regler for trailerkørsel med andres heste og syn af trailer hver 5 år (stof til bladet), Jesper og Verner sender 

noget til Bjarne. 

Referent: Kristian Wunsch 


