
 

 

 

 

 

 

Referat fra Generalforsamlingen d. 26.02.2013. 
 
Formanden byder velkommen 

Dagsordenen var ifølge vedtægterne: 

Valg af dirigent: 

Anne Larsen blev valgt og kunne erklærer generalforsamlingen for lovligt varslet. 

Bestyrelsens beretninger om foreningens virksomhed i det forløbne år (2012): 

Lone Wunsch fortæller: forårstur til De Kgl. Stalde blev udskudt til efteråret. 

D. 5/4 første træningsdag på banen en god og hyggelig dag med fint vejr. 

D. 3/5 sidste dag med træning på banen da kommunen har opsagt vores aftale den 31/5. D. 17/6 skovtur til 

Kilden flot fremmøde på trods af meget dårligt vejr. 

D. 14/10 orienterings kørsel/ridt i Bidstrup skovene. Der var i år så meget interesse, at der måtte laves en 

venteliste, da der max. er plads til 45 starter. 

D. 18/11 besøg i De Kgl. Stalde samt ruinerne af det gamle Absalons Borg og Københavns Slot. En 

super spændene tur med en fantastisk guide, der bare kunne sin historie. 

Godkendelse af det reviderede regnskab: 

Bjarne gennemgik regnskabet for 2012 som havde et underskud pga. køb af ny printer  

til at trykke pære posten, men med overskud fra tidligere år så ender det med et plus på det samlede regnskab. 

Regnskabet blev godkendt. 

Fastsættelse af kontingent: 

Det var stor enighed om at 100 kr. stadig er fint. 

Indkomne forslag: 

Der var kommet forslag om at opdele tilmeldinger til aktiviteter således, at medlemmer kan tilmeldes før ikke 

medlemmer. 

Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter: 

På valg i bestyrelsen var Inge Keldebæk som blev genvalgt, Kristian Wunsch som  

blev genvalgt, Jesper Knudsen ønskede ikke genvalg, Lis Jønson blev valgt ind i stedet. 

Valg af bilagskontrollør: 

Det blev Hanne Jensen 

Aktivitetsplan for 2013: 



 

 

D. 20/3 besøg hos Hestedoktoren, 

D. 22/6 eller d. 30/6 skovtur til Kilden, 

D. 20/7 til d. 21/7 weekendtur til Dorte og Bjarne, 

D. 13/10 orienterings kørsel/ridt i Bidstrup skovene. 

Besøg hos Nyt Hesteliv, som er et hestehjem på Fyn. Lis Jønsson skulle undersøge muligheden for et besøg hos 

Nyt Hesteliv.  

Eventuelt: 

Det eneste der var på dette punkt var en masse god kage. 

  

Referent: Kristian Wunsch 


