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Referat fra Generalforsamlingen d. 10.02.2015  i Ordrup, St. Merløse 

1. Dorthe Sørensen blev valgt som dirigent. Dorthe konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 

2. Lone Wunsch fortalte om foreningens aktiviteter i 2014: 

 

-Februar: Agility i ridehus ved Benløse, der deltog 34 ekvipager. Deltagere var glade for arrangementet og 

ville gerne have flere af den type aktiviteter. 

 

-Juni: Foredrag om bid med Pernille Bendix 

Pernille Bendix kom fra Randers og holdt foredrag om bid og hestens mund set indefra. Der var god 

tilslutning, og mange fik sig en "AHA - oplevelse" med hjem til sin daglige omgang med heste. 

 

-Juli: Weekendtur til Munke Bjergby. Stor tilslutning til både turen og til agility. 

Weekendturen til Munke Bjergby med hygge og små konkurrencer med agility samt overnatning fra lørdag til 

søndag havde rekord stor tilslutning i 2014. Der var deltagere i alle aldre, og alle havde en dejlig weekend. 

 

-August: Skovtur til Kilden og Grill aften. 

Skovtur til Kilden i Store Bøgeskov var ligeledes med rekord stor tilslutning, og Klaus og Lone måtte ud og 

låne ekstra borde og stole til det efterfølgende grill arrangement. 

 

-September: Inviteret til foredrag hos Anne Larsen med heste fysioterapeut Cecilie Stadler. 

Det var et meget interessant foredrag, hvor Cecilie Stadler først fortalte om arbejdet som heste 

fysioterapeut og viste 

billeder. Efterfølgende gik vi ud i stalden og så hvordan en heste-fysioterapeut undersøger en hest og 

behandler den. 

 

-Oktober: Orienterings ridning/kørsel i Bidstrup skoven. Vellykket arrangement, der var venteliste på 

deltagelse. Vedr. venteliste der var 6 der meldte fra, 4 meldte sig til at stå på poster og de sidste fik 

startpladser. Der var 7 levende poster. Foreningen havde indkøbt 2 ekstra pavilloner så sekretariatet og 

deltager kunne sidde i tørrevejr. 

 

Redaktør af Pære posten Bjarne var syg i foråret 2014, så den tidligere redaktør Kim lavede Maj-udgaven af 

Pære posten. Kim er syg, håber det bedste for ham. 

 

Beretningen godkendt.  
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3. Bjarne gennemgik regnskabet, Pavilloner kommer på næste regnskab. Talte om hvor mange adresser der får 

2 blade, men det kan ikke svare sig  

økonomisk at sende bladene sammen. 

 

Regnskabet godkendt. 

 

4. Kontingent uændret 100,00 kr. Selvom der er stigende udgifter til toner og der skal indkøbes rosetter. 

 

5. Der var ingen indkomne forslag. 

 

6. Lis Jønsson, Kristian Wunsch og Inge Keldebæk modtog genvalg og alle blev genvalgt til bestyrelsen. 

 

Hanne Jensen og Verner Muhlig modtog genvalg og begge blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen. 

 

7. Hanne Jensen blev valgt til bilagskontrollør. 

 

8. Aktiviteter i 2015 

30.05. Skovtur til Kilden og 10-årsjubilæumfest. 

18.07-19.07. Hyggeweekend med agility. 

11.10. Orienterings ridning/kørsel i Bidstrup skoven. 

 

Aktiviteter hvor dato ikke er fastlagt. 

Tur til universitetshospital for dyr i Tåstrup ved åbent hus arrangement. 

Foredrag om hestens brug i middelalderen. Kristian Wunsch fortalte om dette bl.a. ridderturneringer. 

 

9. Der blev talt om at lave en liste med personer, som kunne kontaktes, hvis der skete uheld med bil eller 

trailer. Evt. låne bil eller trailer ud. 

Der blev diskuteret om det var lovligt at køre med andre folks heste når man/føreren af bilen ikke har 

transportcertifikat til at gøre dette. 

 

Dirigent Dorthe takkede for god ro og orden. 

 

Der blev serveret boller med ost og spegepølse, øl, vand, kaffe og te samt hjemmebagt kage efter 

generalforsamlingen 

 

Referent: Hanne Jensen 


