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Referat fra Generalforsamlingen d. 26.05.2021 i Haslev 

1. Valg af dirigent: 
Klaus Wunsch blev valgt. 
 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år: 
Årsberetning 2020 
Inden Coronaen for alvor satte sine begrænsninger i Danmark, nåede foreningen at holde 3 tema- 
aftener i samarbejde med Bromme Køreforening. 
Første mandag i januar kom Malene Sommerlund, som er para-dressur-rytter. Malene havde valgt 
at kalde sit foredrag "Fra spasser til eliterytter". Malene kunne inspirere os alle til at sætte pris på 
tilværelsen. Hun sagde blandt andet: "Man har brug for dårlige dage for virkelig at kunne nyde de 
gode dage rigtig meget", citat Malene Sommerlund. 
Første mandag i februar kom Hestetandklinikken fra Ringsted, og dyrlæge Mette Lindstrøm Jensen 
fortalte om vigtigheden af tandtjek hos hesten, og hvad man kan se, og hvad man ikke kan se med 
det blotte øje. Vi blev alle samme klogere, og fik en overraskende indsigt i, at "dårlig opførsel" hos 
hesten ganske enkelt kan skyldes, at hesten faktisk har tandpine og prøver at fortælle os det. 
Første mandag i marts fortalte Lone Wunsch om de praktiske forberedelser, som er vigtige, i 
forbindelse med at tage på ferie med hest og vogn. Lone viste et lille udpluk af billeder fra nogle af 
sine ferieture, og Per Ipsen supplerede Lones fortællinger med et par ekstra sjove historier. 
Så slog Coronaen igennem med alle reglerne om forsamlings-forbud i kølvandet, og vi måtte aflyse 
Hygge Weekenden hos Dorthe og Bjarne, Skovturen til Kilden i Store Bøgeskov, samt Orienterings 
arrangementet for kørende og ridende i Bidstrup Skovene. 
Heldigvis kan vi glæde os over nogle søde og imødekommende aktive medlemmer, der tog initiativ 
til nogle andre aktiviteter således, at der alligevel skete lidt hen over sommeren. Heidi og Dorthe 
indkaldte til ridetur i Hedeland med maks. 10 deltagere, og Helene og Jesper satte deres kreative 
agility bane op til træning og aktivitet med tider efter aftale således, at reglerne om forsamlings-
forbuddet hele tiden blev overholdt. Det samme gjorde Inger Emde Christensen. Fantastisk initiativ 
under en Corona-tid. Tusind tak for det! 
 

3. Godkendelse af revideret regnskab: 
Bjarne fortæller om regnskabet, det ser som sådan fint ud. Men vi kommer i år ude med et lille 
negativt resultat, på grund af indkøb af rosetter. Men ellers meget fint. 
Et medlem synes man evt. kunne sætte deltager prisen op for at får penge i kassen, men da vores 
foreningen bare skal løbe rundt, er det ikke nødvendigt. 
Regnskabet blev godkendt. 
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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 er ikke kommet nogle forslag. 

 

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter: 
På valg til bestyrelsen er: Inger Sørensen (modtager ikke genvalg) og Kristian Wunsch (modtager 
genvalg) 
Kristian Wunsch blev valgt. 
Lone forslår Hanne Jensen, som nyt medlem da hun har været suppleant i mange år. 
Hanne Jensen siger ja tak og der ikke andre som ønsker at være med. 
Hanne Jensen blev valgt. 
På valg som suppleant er: Hanne Jensen (modtager genvalg) og Verner Muhlig (modtager ikke 
genvalg) 
 
Da Verner ikke stiller op og Hanne er valgt som bestyrelsesmedlem, skal vi bruge 2 suppleanter. 
Lene Rath og Helena Fredensborg Lind stillede op, og bliver valgt som suppleanter. 
Tillykke med valget til alle.  
 

7. Valg af bilagskontrollør: 
Hanne Jensen modtager gerne genvalg og bliver valgt. 
 

8. Aktivitetsplan for 2021: 
På grund af coronaen er foredrag rykket til næste år, se evt. datoer på hjemmesiden. 
 
d. 7. til 8. august 2021 - Weekend tur for ryttere og kuske med venner og familie. Der bliver 
cirkusforestilling hos Cirkus Bella-Donna om eftermiddagen samt Ildshow om aftenen. 
d. 17. oktober 2021 – Orienterings- ridning-kørsel i Bidstrup Skovene. Dem der havde plads sidste 
år, har beholdt deres pladser 
 
Medlemmer skal huske, at man må lave nogle hyggeture hvor man kan mødes, ligesom Hedelands 
turen d. 8 maj (desværre kun for ryttere), eller agility konkurrence der blev holdt d. 13 maj. 
 
Der en hyggetur i Hedeland d. 20 juni 2021 kl. 10.00 (Kun for ryttere) 
 

9. Eventuelt: 
Bjarne sige man meget gerne må sende billeder til ham via linket på hjemmesiden. Så han ikke 
behøver at ”stjæle” billederne fra Face Book. 

 
referent Heidi Adsbøl Pedersen 

 

  


