
 

 

 

 

 

 

Referat fra Generalforsamlingen d. 21.02.2014  i Ordrup, St. Merløse 

1. Valg af dirigent:  

Helene Wunsch blev valgt 

 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år: 

 

 Hestedoktoren i Kirke Eskildstrup, besøg i marts, hvor der var snestorm, så der var nogle, der måtte 

vende om og køre hjem igen, men pænt fremmøde, hvor dyrlæge og hestekiropraktor Maria 

Mannfalk holdt foredrag om hove og ben. Flot illustreret og forklaret ved hjælp af projektor i  

det opvarmede røntgen rum samt på levende heste i stalden. 

 2. Skovtur til Kilden i St. Bøgeskov i juni med blæst, men dog med fint tørvejr. En hyggetur i afslappet 

tempo og en god frokost ved Kilden og med en hyggelig grillaften, da vi var retur på Ordruplund. 

 Hyggeweekend med agility i juli hos Dorthe og Bjarne i Munke Bjergby, smukt vejr, god stemning, et 

godt og hyggeligt arrangement. Hestene var indkvarteret på mindre, adskilte folde og folk kunne 

vælge eget telt eller Dorthe og Bjarnes campingvogn. 

  Besøg hos Nyt Hesteliv på Fyn samt de vilde exmoor ponyer på Langeland, hvilket var en fantastisk 

oplevelse, som Per, Inge, Bjarne og Dorte kunne berette om. På Nyt Hesteliv var der åbent hus med 

foredrag om deres arbejde med at hjælpe heste og et par enkelte æsler samt deres store arbejde 

med at rejse penge til formålet. Marianne Flormann gav opvisning i horsemanship. 

  Orienteringsridt i Bidstrupskovene – igen i år stor tilslutning og rigtig efterårsvejr med diset vejr og 

senere regn, men godt og sjovt arrangement og højt humør hos alle. Alle kom fint igennem og 

klarede opgaver og forhindringer undervejs. Dejligt at der var rigtig mange hjælpere, så der  

var flere levende poster. 

 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab: 

Bjarne gennemgår regnskabet: Kontoen for kontorartikler er lidt høj, men der er indkøbt toner til printer, 

som er rimelig dyrt. Der er også indkøbt 92 rosetter, idet det er billigere at købe flere, og så er der til lang 

tids brug. Regnskabet godkendes med et positivt indestående. 

 

4. Fastsættelse af kontingent: 

Der var en del debat om, hvorvidt kontingentet skulle sættes op eller ej, idet en del andre foreninger tager 

både 250,- og derover, der blev foreslået, at det kunne stige til 150,- kr., men det blev vedtaget ved 

afstemning at kontingentet fastholdes på 100 kr. så alle kan være med. Bjarne påpegede også, at pengene  

kunne hentes hjem via arrangementer i stedet.  

Helene foreslår, at vi hæver deltagerprisen ved arrangementerne for ikke-medlemmer, således at det kan  

betale sig for nogle deltagere at melde sig ind. Alle er enige om, at dette er en god ide. Det blev vedtaget at  



 

 

prisen for deltagelse i orienteringsarrangementet i Bidstrupskovene hæves fra 60,- kr. til 75,- for ikke  

medlemmer. 

 

5. Indkomne forslag: Ingen. 

 

6.  Valg af bestyrelsen og bestyrelsesmedlemmer:  

Bestyrelsen fortsætter som før, idet Lone Wunsch, Bjarne Sørensen, Hanne Jensen og Verner Muhlig modtog 

genvalg og blev valgt.Den øvrige bestyrelse var ikke på valg. 

 

7. Valg af bilagskontrollør: 

Hanne Jensen blev valgt. 

 

8.  Aktivitetsplan for 2014: 

 

 Skovtur til Kilden søndag d. 10. august, hvor man mødes på Ordruplund og rider eller kører med 

hestevogn til Kilden i Store Bøgeskov for at spise frokosten. Når man kommer retur til Ordruplund, 

vil der være opsat grill til aftensmaden lige som tidligere år. 

 12.10.2014 Orienteringsridt i Bidstrupskovene, Lone Wunsch arrangerer som vanligt det praktiske 

med Skov- og Naturstyrelsen. : Lone gør opmærksom på, at et brev derfra  

har sået lidt tvivl om, i hvilket omfang vi må lukke p-pladsen, når vi afholder vores arrangement, idet 

vi ikke må være til gene for skovens øvrige gæster. Lone undersøger dette nærmere og vender 

tilbage. 

 Hyggeweekend 12.-13. juli 2014 med grillaften. Starter i Ordrup og drager mod Munkebjergby. Der 

arrangeres agilitykonkurrencer lørdag eftermiddag, og man kan vælge at nøjes med at møde op til 

agility uden at deltage i selve turen fra Ordrup til Munke Bjergby, og man vælge at overnatte el. 

spise med om aftenen, hvor der er en hyggelig lille fest. 

 Foredrag om bid, Helene Wunsch har været til et meget spændende foredrag om bid, hvor der kom 

rigtig mange. Helene finder ud af om dette er et foredrag, vi kan tilbyde vores medlemmer. 

Arrangementet kan blive afholdt i Ordrup, hvor der er faciliteter til foredraget i huset samt heste  

til praktisk demonstration uden for. 

 Besøg på landbohøjskolens Hestehospital i Sengeløse (Tåstrup) evt. i nov. 2014 el. jan./feb. 2015. Lis 

Jønsson finder ud af dette. 

 Måske kunne en strandtur med hestene være rigtig hyggeligt, hvis vi altså kan finde en strand, hvor 

der må være heste. Dette ser vi alle efter. 

 

9. Evt.: Intet. 

 

Generalforsamlingen sluttede med lækkert hjemmebag.  

Tak til kagebagerne Inge Keldebæk og Helene Wunsch 

 

Referent: Lis Jønsson 

 


