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Referat fra Generalforsamlingen d. 26.02.2018 i Kirke Såby 

1. Valg af dirigent: 

Heidi Adsbøl blev valgt til dirigent. 

 

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

Næstformand Kristian Wunsch fremlagde beretning for 2018. 

Forenings året begyndte allerede mandag d. 8 januar med et foredrag af Christina Kryder fra St. Hippolyt. 

Christina fortalte om Hestens evne til at omsætte kulhydrater og følgesygdomme ved forkert fodring og 

livsstil. Christina havde gode og sjove sammenligninger heste og mennesker imellem. Alle gik hjem med 

fornuftig viden omkring sund mad og motion. Når tilhørerne fra salen sagde "jamen min hest vil helst spise 

...." svarede Christina "jamen jeg kan da bedst lide at spise chokolade". Lidt over 50 medlemmer fra Bromme 

Køreforening og Hestens Venner var mødt op. På baggrund af dette vellykkede arrangement besluttede de 2 

foreninger at gentage samarbejdet med fælles foredrag i 2019. 

 

Lisbeth Lyngsaa arrangerede en fantastisk skovtur og strandtur på Feddet ved Faxe. Alle, der deltog på 

denne tur, fik en oplevelse med sig hjem, idet Feddet byder på en flot og anderledes natur, end man møder 

andre steder. 

 

Hyggeweekend med agility hjemme og Dorthe og Bjarne blev igen et stort tilløbsstykke. Dorthe havde igen 

lavet en kreativ agilitybane, og der var kæmpe tilslutning af deltagere i alle aldre. Hestene fik en god 

oplevelse, og stemningen var i top hos alle deltagerne og hos det dejlige publikum, der var mødt op for at 

heppe og klappe. Aftenen bød på vanlig vis på masser af pizza og grøn salat samt hestesnak til langt ud på 

aftenen. Søndag morgen stillede Dorthe og Bjarne traditionen tro med frisk morgenbrød, masser af pålæg, 

the, kaffe og juice samt "en lille en til næsen", inden vi skulle pakke teltene ned for at påbegynde rideturen 

retur til marken hos Søs og Rune, hvor biler og trailere blev parkeret dagen før. Tak til Dorthe og Bjarne for 

en dejlig weekend og tak til Søs og Rune for lån af deres mark til parkering hen over weekenden. 

 

Skovturen til Kilden i Store Bøgeskov blev vi simpelt hen nødt til at aflyse på grund af den MEGET varme 

sommer, som vi havde i 2018. Ryttere og kuske havde nok klaret turen, men det havde ikke været fair over 

for hestene at gennemføre turen i den bagende sol midt på dagen. 

 

Skovturen i Boserup, hvor hestene kunne komme i vandet, blev en dejlig skovtur med efterfølgende spisning 

af de medbragte madpakker. Heidi Adsbøl gav øl og vand til maden, hvilket var en dejlig afslutning på en 

hyggelig tur som var på ca.10 km  

 

Orienterings arrangementet i Bidstrup Skovene var også i 2018 en vellykket dag, hvor alle pladser på 
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deltagerlisten var fyldt op allerede i april måned. Takket være de mange hjælpere kunne dagen afvikles med 

levende poster i skoven, samt de fornødne hjælpere på alle hestevogne, og personale i sekretariatet til at 

håndtere de mange regnestykker, og igen i år havde familien Juncker bagt kager i store mængder til boden. 

96 aktive mennesker mødte op på dagen for at deltage eller hjælpe ved arrangementet.  

 

3. Godkendelse af revideret regnskab: 

Kasser Bjarne L. Sørensen fortæller om regnskabet. Et flot regnskab som bærer sig selv.  

Vi har tjent 3.300 kr. blandet andet via vores aktiviteter i 2018. 

Regnskabet godkendt. 

 

4. Fastsættelse af kontingent: 

Kontingentet fortsætter med 150 kr. om året. 

 

5. Indkomne forslag: 

Ingen. 

 

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter: 

Inger Sørensen og Kristian Wunsch blev genvalgt til bestyrelsen. 

Hanne Jensen og Verner Muhlig blev genvalgt som bestyrelsessuppleanter.  

 

7. Valg af bilagskontrollør: 

Hanne Jensen blev genvalgt til billagskontrollør. 

 

8. Aktivitetsplan for 2019:  

Vi har allerede holdt 2 foredrag d. 8 januar med Christina Kryder fra St. Hippolyt. 

og d. 4 februar med Tea Giversen som fortalt om biddet. 

D. 4 marts er der foredrag med Anette Rath om hypnose 

 

Tur til Hedeland eller Boserup d. 12 maj 2019 – Kun for rytter. 

Hyggeweekend med agilitybane, hos Bjarne & Dorthe d. 13-14 juli 2019 

Skovtur til kilden d. 21 september 2019 

 

9. Eventuelt: 

Der blev snakket om, vi kunne leje et ride hus i Lunderød, Tølløse, da vi godt kunne tænke os at lave agility – 

miljø træning indendørs. Tanja Hansen undersøger. 

 

Skulle man ikke høre Lisbeth Lyngsaa om en ny tur til feddet? 

 

Vi takkede for lækkert hjemmebag, som familien Juncker havde lavet:) 

 

referent Heidi Adsbøl Pedersen 


