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Referat fra Generalforsamlingen d. 27.02.2020 i Kirke Såby 

1. Valg af dirigent: 

Pia Nejstgaard blev valgt. 

 

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

Vi startede året med foredrag den 1. mandag i årets 3 første måneder. Alle foredrag var i samarbejde med 

Bromme Køreforening, som sørgede for adgang til det meget flotte lokale i Dianalund Borgerhus. I januar 

kom Christina Kryder fra st. Hippolyt og fortalte om mavesår hos heste. Mange af os fik ny viden med os 

hjem. I februar kom den meget erfarne kusk Tea Giversen og fortalte om bid til heste. Forsamlingen havde 

ca. 1000 spørgsmål, og Tea delte ud af sin mangeårige erfaring med heste og de indbyrdes forskelligheder 

blandt hestene. I marts kom Anette Rath og fortalte om hypnose. Det var et super godt og spændende 

foredrag 

 

Generalforsamlingen i februar blev holdt på ny adresse. Det var hos Heidi Adsbøl Pedersen i Kirke Såby. 

Generalforsamlingen blev holdt i god ro og orden, det var stille og rolig generalforsamling, den gik hurtigt. 

 

Maj måned bød på en ridetur i Hedeland. Det var en skøn tur i Hedeland, med indlagt kaffepause, det vil vi 

gerne igen. 

 

I juli blev der igen i år holdt den meget populære Hyggeweekend med agility. Det var atter engang Dorthe og 

Bjarne, der lagde hus, have og hestefolde til arrangementet, imens Søs og Rune lagde foldareal til vores 

parkering af biler og hestetrailere, som blev efterladt på deres fold ved Søtoftevej, hvorfra turen hjem til 

Dorthe og Bjarne begyndte. Der var meget flot tilslutning af folk i alle aldre, som fik oplevelser på 

agilitybanen sammen med heste og/eller ponyer. 

 

I september skulle vi have haft skovtur til Kilden i Store Bøgeskov, vi desværre måtte aflyse, vi håber den 

bliver til noget i år. 

 

Årets sidste arrangement blev det traditionelle orienteringsarrangement i Bidstrup Skovene ved Hvalsø. 

Deltagerlisten blev allerede fyldt op 6 måneder før selve arrangementet, og selv om der kom enkelte afbud, 

blev pladserne hurtigt besat af deltagere, der havde valgt at stå på ventelisten. Rekord mange hjælpere 

havde meldt sig, hvilket gav mulighed for hele 8 levende poster i skoven. Fantastisk! Endnu en gang tak til 

alle hjælperne. 
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3. Godkendelse af revideret regnskab: 

Bjarne fortæller om regnskabet, det ser fint ud. Regnskabet bærer sig selv. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Fastsættelse af kontingent: 

Nuværende kontingent er 150 kr. om året, som dækker udgifterne til hjemmesiden, samt trykning og 

forsendelse af foreningsbladet Pære Posten, foreningens ansvarsforsikring og indkøb af rosetter til 

arrangementerne. 

Ingen ændringer af kontingent. 

 

5. Indkomne forslag: 

Der var ikke nogen forslag. 

 

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter: 

På valg til bestyrelsen er: Bjarne Sørensen (modtager genvalg), Heidi Adsbøl Pedersen (modtager genvalg) og 

Lone Wunsch (modtager genvalg). På valg til bestyrelses suppleanter er: Hanne Jensen (modtager genvalg) 

og Verner Muhlig (modtager genvalg) 

Hvis man gerne ville være med i bestyrelsen, må man gerne melde sig. 

Vi kan godt bruge flere. 

Alle der var på valg blev genvalgt, desværre var der ikke andre som havde lyst til at være med.  

 

7. Valg af bilagskontrollør: 

Hanne Jensen blev valgt. 

 

8. Aktivitetsplan for 2019:  

Der blev snakket en del om alt muligt, svært at få det hele med 

Agility er et stort ønske: 

Anne Hollensted blev tov holder og prøver at arranger en dag i september – november i Fuglebjerg. 

Ditte Junker blev tovholder og prøver at arranger en dag i marts – april i Teestrup. 

Hanne Jensen blev tovholder og ville prøve at arranger en dag i løbet af sommer hos Inger med agility. 

Jesper, Helene & Ditte ville prøve at holde træningsdage / aftner en gang om måneden i weekenden, pris 30 

kr. 

Man kunne også snakke med Charlotte Lemming, da Djurs park anlæg kommer til Osager. 

Bjarne & Dorthe holder hyggeweekend med agility d. 18 -19 juli 2020. 

Lone tovholder, på tur til Kilden d. 2-8-2020, Jette Hansen har folde, lader m.m. vi må låne. 

Ditte Junker kunne godt tænke sig at holde fastelavn 2021. 

Dorthe & Heidi er tovholder på en tur til Hedeland, gerne sidst i maj. 

Lone tovholder orienteringsridt d. 11-10-2020, tilladelser er i hus. 

 

Forslag til foredrag sammen med Bromme køre foreningen, hvor Lone er kommet med i aktivitet udvalget. 

• Regler for kørsel med trailer 

• Sadler evt. med Tanja Lange 

• Øget Præstation ved hypnotisør Anette Rath 

 

9. Eventuelt: 

Lone fortæller om den planlagt store indhegning på 350 ha til kvæg og vilde heste i Bidstrup skovene, som vil 

give problemer i forbindelse med færdsel med heste m.m. det kom der en del snak ud af. 
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referent Heidi Adsbøl Pedersen 


