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Referat fra Generalforsamlingen d. 28.02.2018 i Ordrup, St. Merløse 

1. Valg af dirigent: 

Heidi Adsbøl blev valgt til dirigent. 

 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år:  

Formanden fremlagde beretning om flot tilslutning til Skovtur til Kilden i tørvejr og efterfølgende grill hos 

Jette Hansen. Vellykket Hyggeweekend med god tilslutning og spændende agility bane hos Dorthe og Bjarne. 

Tak til Søs og Rune på Allindemaglevej for lån af fold til at stille biler og trailere, imens vi var på weekend. 

Orienteringsridning og kørsel i Bidstrup Skovene var præget af tidligere ugers regnvejr. Vi havde heldigvis fint 

vejr på dagen, men ridestien kunne ikke anvendes, og alle blev sendt på en afmærket rute på fast vej - dog 

ikke asfalt. Mange afbud på grund af heste uden sko eller dårlig kondi hos hest eller rytter, og derfor fik alle 

ekvipager fra ventelisten en plads på deltagerlisten. Super - med de mange hjælpere der havde meldt sig, så 

der igen kunne laves levende poster. 

Beretning om skovturen i Boserup blev fremlagt af Heidi, Dorthe og Bjarne, idet formanden ikke selv havde 

mulighed for at deltage på denne tur. De berettede om en dejlig og rolig tur med mulighed for at komme i 

vandet med hestene. 

Beretningen blev godkendt af forsamlingen. 

 

3. Godkendelse af revideret regnskab: 

Flot regnskab med fin balance mellem udgifter og indtægter. Kontingent på 150 kr. dækker som planlagt 

foreningens faste udgifter, imens aktiviteternes omkostninger dækkes af brugerbetaling ved den enkelte 

aktivitet. 

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. 

 

4. Fastsættelse af kontingent: 

Kontingentet fortsætter med 150 kr. om året. 

 

5. Indkomne forslag: 

Der var ingen forslag under punktet "Indkomne forslag". 

 

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter: 

Bjarne L. Sørensen blev genvalgt. 

Lone Wunsch blev genvalgt. 

Heidi Adsbøl blev valgt som afløser for Lis Jønsson, der havde valgt at træde ud på grund af manglende tid. 

Hanne Jensen blev genvalgt som suppleant. 

Verner Muhlig blev genvalgt som suppleant.  
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7. Valg af bilagskontrollør: 

Hanne Jensen blev genvalgt til billagskontrollør. 

 

8. Aktivitetsplan for 2018:  

Første aktivitet er allerede holdt. Det var foredrag med Christina Kryder i samarbejde med Bromme 

Køreforening, og det handlede om hestens evne til at omsætte kulhydrater og div. følgesygdomme ved 

forkert og for meget fodring. 

5. marts er vi inviteret til foredrag om frederiksborghesten hos Bromme Køreforening. 

17. juni arrangerer Lisbeth Lyngsaa Skovtur og Strandtur på Feddet. 

14. + 15. juli bliver der holdt hyggeweekend hos Dorthe og Bjarne i Munke Bjergby. 

5. August? skovtur til Kilden. Der skal ansøges. Lone Wunsch kontakter Sorø Akademi.  

16. september? Skovtur for ryttere i Boserup Skov. Der skal ansøges. Heidi Adsbøl kontakter Naturstyrelsen. 

14. oktober Orienteringsridning og kørsel i Bidstrup Skovene. 

Agility vinteraktivitet 2018/2019. Lone Wunsch og Hanne Jensen undersøger muligheden for lån af ridehus. 

Foredrag om bid i samarbejde med Bromme Køreforening vinter 2018/2019. Lone Wunsch kontakter 

formanden for Bromme Køreforening. 

Besøg hos Hestedoktoren til efteråret? emnet må gerne være noget med tænder og sygdomme i forbindelse 

med tandproblemer. Lone W tager kontakt til Hestedoktoren, når de er kommet i stand i deres nye lokaler til 

efteråret. 

 

9. Eventuelt: 

Der var ikke nogen indlæg under punktet "evt." 

 

 

referent for Lis Jønsson 

Lone Wunsch 


