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Referat fra Generalforsamlingen d. 23.02.2017 i Ordrup, St. Merløse 

1. Valg af dirigent: 

Heidi Adsbøl blev valgt til dirigent. 

 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år:  

Formandens årsberetning for 2016 blev godkendt af forsamlingen. 

 

3. Godkendelse af revideret regnskab: 

Kassereren fremlagde et pænt regnskab. Økonomien hænger godt sammen med det nuværende kontingent 

og de nuværende udgifter for foreningen. Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Fastsættelse af kontingent: 

Kontingentet fortsætter uændret med 150 kr. om året. 

 

5. Indkomne forslag: 

Der var ingen forslag under punktet "Indkomne forslag". 

 

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter: 

Inger Sørensen blev valgt til bestyrelsen. Lis Jønsson og Kristian Wunsch blev genvalgt til bestyrelsen. Hanne 

Jensen og Verner Muhlig blev genvalgt til bestyrelses suppleanter.  

 

7. Valg af bilagskontrollør: 

Hanne Jensen blev valgt til billagskontrollør. 

 

8. Aktivitetsplan for 2016:  

Skovtur til Kilden søndag d. 18. juni, Hyggeweekend med agility og tur til Munke Bjergby lørdag d. 15. juli + 

søndag d. 16. juli, Orienterings arrangement i Bidstrup Skovene søndag d. 15. oktober.  

Tanja, Heidi og Litka arrangerer en tur i Boserup Skov ved Roskilde. Datoen kommer på hjemmesiden.  

Ditte og Charlotte inviterer til julearrangement med heste til december. Datoen kommer senere. 

Strandtur og skovtur på Feddet ved Faxe til september, hvis Lisbeth Lyngsaa igen i år kan få en aftale i stand 

med Ivan Reedtz-Thott. 

Foredrag med Julie Schwartz viste sig at være for dyrt. 

I støbeskeen er flere forskellige foredrag til vinteren 2017/2018: Kristina fra "Glad Hestemund" foredrag om 

bid, Kristina Kryder foredrag om foder og mavesår hos heste, eller måske et foredrag hos Hestedoktoren om 

forfangenhed. 
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9. Eventuelt: 

Der var ikke nogen indlæg under punktet "evt." 

 

Aftenen sluttede i god ro og orden, og alle takkede for lækkert hjemmebag, som familien Juncker fra Ringsted 

havde leveret. 

 

referent for Lis Jønsson 

Lone Wunsch 


