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Referat fra Generalforsamlingen d. 28.04.2022 i Kirke Såby 

1. Valg af dirigent: 
Helena Fredensborg Lind 

2. Bestyrelsens beretningen om forenings virksomhed i det forløbne år: 
Formandens årsberetning 2021 

Når man ser tilbage på forenings året 2021, har det været usædvanligt på mange måder. Indendørs 
arrangementer måtte aflyses på grund af forsamlingsforbud. 

Heldigvis blev det muligt at holde enkelte udendørs aktiviteter. Heidi Adsbøl Pedersen og Dorthe Pihl 
Sørensen arrangerede et par rideture i Hedeland i en periode, hvor man måtte mødes 10 personer, hvis 
det var udendørs. Senere blev loftet for udendørs arrangementer løftet, og Helene og Jesper Knudsen 
lagde ridebane til en agility konkurrence, idet der på deres matrikel er adgang til moderne toilet med ”træk 
og slip” i gården, så ingen behøvede at skulle ind i huset. Toilettet var endvidere indrettet med den 
Corona-obligatoriske håndsprit foruden håndsæbe samt små håndklæder til hver enkelt bruger af toilettet. 

Senere på sommeren kunne vi tage på weekendtur hos Cirkus Bella-Donna, som havde græsarealer til 
vores 4-benede græsædere samt telt plads til de 2-benene, som havde lyst til at overnatte efter 
eftermiddagens cirkusforestilling og aftens ildshow. Cirkusforestillingen blev leveret af Karsten Mathiesen 
og Mette Skibber med levende cirkusgris, høns og kaniner, cirkushunden Luna og Mesterjongløren Rasmus, 
som også senere underholdt en større børneflok med mega store sæbebobler. Ildshowet blev leveret af 
Ildus Gøglicus ved Kristian Wunsch. 

I modsætning til efteråret 2020, hvor vi måtte aflyse det årlige orienteringsarrangement, lykkedes det at 
gennemføre orienteringsarrangementet for ridende og kørende i Bidstrup Skovene ved Hvalsø. 
Deltagerloftet på de 45 ekvipager var atter en gang fyldt helt op, og de fleste på ventelisten fik tildelt 
afbudspladserne. Der er jo desværre altid lidt afbud på grund af halte heste eller ryttere (ja det hænder 
også, at rytteren er halt). 
Den mest usædvanlige generalforsamling i foreningens historie blev hold udendørs og med et par 
måneders forsinkelse helt fremme i maj måned 2021. Helene og Jesper Knudsen lagde igen matrikel til 
arrangementet på grund af de Corona-smarte toiletforhold. Alle havde selv medbragt kop, kaffe og evt. 
kage. Vi sad i bagagerummet på vores biler, der var parkeret i en cirkelbue. 

Alt i alt et usædvanligt år. 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab: 
Bjarne fortæller om regnskabet, det ser ok ud. 
Vi er 60 medlemmer. 
Det er vigtigt at afholdte aktiviteter ikke giver underskud, men gerne giver et lille overskud for at 
økonomien kan hænge sammen. 
Vi har købt nye pavilloner sidste år. 
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På grund af de nye pavilloner, komme vi ud med et underskud. 
Lone synes, det flot vi ikke kommer ud med et større underskud. 
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 er ikke kommet nogle forslag 

6. Valg til bestyrelsen og bestyrelsessuppleanter: 
På valg til bestyrelsen er: 
Bjarne Sørensen, Heidi Adsbøl Pedersen, Lone Wunsch 
Alle 3 modtager genvalg og blev genvalgt. 

På valg til bestyrelsessuppleanter er: 
Lene Rath, Helena Fredensborg Lind 
Begge 2 modtager genvalg og er genvalgt. 
Helena er rykket op som bestyrelse medlem og Hanne Jensen er blev suppleant igen. 

Tillykke med valget til alle. 

7. Valg af bilagskontrollør: 
Hanne Jensen modtager genvalg og bliver valgt. 
Tillykke med valget. 
 
8. Aktivitetsplan for 20222 
Der har allerede været 3 foredrag (teamaften) 
d. 7-2-2022 - Heste, kvæg og biodiversitet, fup eller fakta ved Klaus Forstkandidat 
d. 7-3-2022 – Forebyggelse og behandling af vintersygedomme v/dyrlæge Martin Vedel 
d. 4-4-2022 – Trailerkørsel v. kørelærerne Anne og Jens Faurschou - der komme en andel del næste år. 
d. 4-6-2022 – Agility hos Jesper & Helene 
d. 27-28-2022 – Hyggeweekend med agility hos Bjarne og Dorthe 
d. 16-10-2022 – Orienterings-ridning/kørsel 
d. 6-11-2022 – Miljøtræning med Ejner Møller Andersen, 2 hold af 8 deltager. Hold kl. 10 – skal være 
ridende og kl. 13.00 gående og ridende 
 
Hvis man har ideer til tema aften, må men gerne skrive til Lone Wunsch, lone@hestens-venner.dk 

9. Eventuelt: 
Lone orienterede lidt om Bidstrup Skovene, det forlyder, at der er ændringer i planerne om hegningen, 
fordi Bidstrup skovene er kommet ind under er særordning, hvor 3 arbejdsgrupper får indflydelse på 
hegningernes placering. Evt. fordelt på flere hegninger i stedet for den oprindelige plan, hvor der skulle 
være en samlet hegning på 640 ha. Lige nu ser det ud til, vi kan holde orienterings arrangement på vanlig 
vis i 2022. 

 

  


