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Referat fra Generalforsamlingen d. 23.02.2016 i Ordrup, St. Merløse 

1. Valg af dirigent: 

Helene Wunsch blev valgt 

 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år:  

Februar: Slangerup og Omegns Køreforening inviterede til foredrag "halthed, genoptræning efter skader og 

pauser" ved dyrlæge Ph.d. Nicolai Jarløv. 

Marts: Slangerup og Omegns Køreforening inviterede til foredrag om "Trailerregler og Dyretransport" ved 

Anne og Jens (kørelærer) Faurskov. 

April: Lis Jønsson arrangerede et besøg hos "Hospitalet for store husdyr" i Tåstrup, hvor der blev holdt Åbent 

Hus arrangement. Det blev en spændende dag, hvor vi fik lov at se operationsstuer og andre lokaliteter, hvor 

man normalt ikke har adgang. En mindre skare på ca. 10 personer mødte op fra vores forening måske på 

grund af det korte varsel. 

Maj: Jubilæumsfest med stor tilslutning til lagkage, spændende foredrag, køb/salg/bytte bod var enorm, der 

blev lavet pandekager på bål og aftenen sluttede med et flot ildshow leveret af vores næstformand + frue. 

Dette arrangement var gratis for medlemmerne. 

Juli: Rytterweekend med rekord stor tilslutning. Mange mødte op på Ordruplund for at ride/køre med 

hestevogn til Munke Bjergby, hvor Dorthe og Bjarne var værter for 2- og 4- benede gæster. Vellykket agility 

hvor 2 ryttere lånte hest og pony hos Dorthe og Bjarne. Alle havde en dejlig weekend. Festlig lørdag aften og 

dejlig ridetur retur til Ordruplund om søndagen. 

September: Skovtur til Kilden i Store Bøgeskov i øsende regnvejr. 18 ryttere og 5 vogne var tilmeldt. 2 ryttere 

og 4 vogne mødte op. Værter for turen i 2015 var Jette Hansen og Erik Bonde som lagde fold til p-plads og 

fold til gæsteheste, og det var et stort plus, at vi kunne sidde i laden og spise vores mad i ly for regnen, 

hvilket gjorde dagen vellykket. 

Oktober: Orienterings arrangement for ridende og kørende var endnu en gang med alle pladser besat og 

nogle stykker på ventelisten. Mange hjælpere meldte sig, hvilket gjorde, at vi kunne have hele 7 levende 

poster i skoven. 

Formanden takkede for den altid glade stemning, der er i foreningen, uanset vejret har deltagerne smilet. 

 

3. Godkendelse af revideret regnskab: 

Bjarne forelagde regnskabet, som for 1. gang i foreningens virke viser et underskud for året, som dog ikke er 

større end, der stadig er positive tal på foreningens konto. Underskuddet blev forklaret med usædvanlige 

udgifter i 2015, hvor jubilæumsarrangementet blev betalt af foreningen, og indkøb af dyre tonere til 

foreningens printer til flere års forbrug, samt indkøb af en ekstra pavillon må betragtes som udgifter, der 

ikke kommer årligt. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. 
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4. Fastsættelse af kontingent: 

Kontingentet blev sat op til 150 kr. af en enig forsamling. 

 

5. Indkomne forslag: 

Hesteshow ved Roskilde Dyrskue eller Store Hestedag. Der var ingen i forsamlingen, der havde kreative idéer 

til, hvordan vi skal promovere Hestens Venner ved et show-indslag eller anden reklame. Hvis der kommer 

gode forslag i løbet af 2016, vil emnet blive taget op på generalforsamlingen i 2017. 

Forslag om at indbetale kontingent tidligere for perioden, hvilket indebærer en vedtægtsændring og dermed 

indkaldelse til ekstra generalforsamling. Forslaget blev nedstemt. 

 

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter: 

Bjarne Sørensen modtog genvalg til bestyrelsen og blev valgt, Lone Wunsch modtog genvalg til bestyrelsen 

og blev valgt, Hanne Jensen modtog genvalg til bestyrelsessupp. og blev genvalgt og Verner Muhlig modtog 

genvalg til bestyrelsessupp. og blev genvalgt.  

 

7. Valg af bilagskontrollør: 

Hanne Jensen blev valgt. 

 

8. Aktivitetsplan for 2016:  

Agility d. 3. april. Verner laver aftale om lån af ridehus hos Lene og Niels Grimbuhler, Ringstedvej 216 i 

Kvanløse. Banebyggere på dagen Hanne Jensen, Helene Wunsch, Ditte Juncker, Jesper Knudsen og Verner 

Muhlig. Tilmelding til Lisbeth Lyngså Larsen, som styrer starttider, så der ikke bliver for mange heste i 

ridehuset af gangen. Lone Wunsch laver et oplæg til hjemmesiden om arrangementet. Pære Posten 

udkommer først i maj og kan ikke nå ud til medlemmerne før agility-dagen. 

Skovtur til Kilden i maj eller juni. Lone prøver at finde en dato efter at have talt med Jette Hansen om 

mødested. 

Rytterweekend d. 16 + 17 juli hos Dorthe og Bjarne. Lone prøver at lave en aftale vedr. mødested, som kan 

være udgangspunkt for turen til Dorthe og Bjarne i Munke Bjergby. 

Skovtur og Strandtur på Feddet lørdag eller søndag 3. eller 4. weekend i september. Lisbet Lyngså Larsen 

undersøger, om vi kan mødes ved Strandegaard Gods, samt pris til skovdistriktet. 

Orienterings arrangement for ridende og kørende søndag d. 16. oktober i Bidstrup Skovene ved Hvalsø. 

Foredrag "hestens adfærd" i november som holdes i Rønnede. Helene Wunsch undersøger, hvad det koster 

at få "manden med cowboyhatten" ud. 

 

9. Eventuelt: 

Der var intet under eventuelt. 

 

Referent for Lis Jønsson 

Lone Wunsch 


