
Referat fra generalforsamlingen 9. januar 2011 

16 personer var mødt frem til generalforsamlingen. 

Formanden Niels Jørgen Andersen bød velkommen. 

1)  Ole Wienecke blev foreslået til dirigent, hvilket blev godkendt.  

Derefter blev Helle Sørensen og Lene Jakobsen foreslået til stemmetællere.  Ligeledes godkendt. 

2) Næste punkt var bestyrelsens beretning (vedhæftet) om året 2010, der som bekendt var 

jubilæumsår. Festivalen fik fyldig omtale ligesom ride- og avlsresultater, nye æresmedlemmer, ny 

international dommer Iben Tjelum. Endelig må omtalen af Stinna Tange Kaastrup’s sølvmedalje og 

2 bronzemedaljer ved handicap VM i Kentucky, USA på New Forest ponyen Labbenhus Snøvs heller 

ikke glemmes. Til sidst rettedes en stor tak til alle, der på den ene eller anden måde har arbejdet 

for foreningen i årets løb. 

Umiddelbart efter beretningen uddeltes diplomer til eliteponyer og afkomssamlinger. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

3) Kassereren Fritz Hansen gennemgik detaljeret regnskabet (er udsendt med indkaldelsen og 

vedhæftet), som på grund af festivalen viste et større underskud. Foreningen er dog stadig 

velkonsolideret. Fritz beklagede endvidere, at der ikke forelå et egentlig regnskab fra festivalen, 

men bestyrelsen havde valgt at acceptere det modtagne fra festivaludvalget. Gert Padetzski 

spurgte til kørselstakster for bestyrelse og dommere ligesom han fandt det uheldigt, at der er 

stutteriannoncer på hjemmesiden, som ikke er slettet på grund af manglende medlemskab. 

Bestyrelsen lovede at rette op på forholdet. 

Derefter blev regnskabet enstemmigt godkendt. 

4) Fritz forelagde også budget for 2011. Der var ingen ændringer i kontingent og øvrige takster for 

kåring og materialprøve. 

5) Jytte N. Madsen fremlagde virksomhedsplanen (vedhæftet) og kåringskommission. Denne blev 

ligeledes godkendt. 

6) Der var ingen indkomne forslag. 

7) Valg til bestyrelsen: Her var Jytte og Fritz på valg. Fritz ønskede ikke at fortsætte. Sisse Dahlin læste 

fuldmagt fra Liselotte Månsson op. Hun var villig til at opstille til bestyrelsesvalget. Der blev ikke 

foreslået andre, så Jytte blev genvalgt og Liselotte nyvalgt.  

8) Eva Sørensen blev valgt til suppleant for 2 år.  

9) Inga Nielsen og Gert Padetzski blev valgt til revisorer. 

10) Kirsten Byrialsen blev valgt til revisorsuppleant. 

11) Gert P. oplyste, at der intet skete i region 2 og foreslog nedlæggelse og sammenlægning med 

region 1. Dette må tages op på de regionale generalforsamlinger. Senere kan vedtægtsændringer 

for hovedforeningen komme på tale. 



Kirsten B. nævnte, at der ville blive meget store afstande, hvis Jylland-Fyn skulle være én region, 

men der kunne måske nedsættes arbejdsgrupper eller udvalg i stedet for regionsbestyrelser. Fritz 

foreslog ad hoc udvalg. 

Lotte Dahlin foreslog at region 1 +2 kan søge om medlemmer til arbejdsgrupper på deres 

hjemmesider 

Der mangler resultater på region 3’s hjemmeside. Regionen arbejder på at få  opdateret siden. 

Regionsstrukturen bringes op på Temamødet 26/3 2011 

Medlemmerne ønskede fortsat at have adgang til Hestedatabasen, selv om det i 2011 vil koste 45 

kr. pr. medlem.  

Lotte omtalte, at arbejdsgruppen om materialprøven har holdt deres første møde og nye medlemmer til 

gruppen er fortsat velkomne, men bør melde sig snarest. Gruppen består i øjeblikket af: Lotte og Sisse 

Dahlin, Liselotte Månsson, Lene Thaulow og Anja Broberg. Fremtidens materialprøve kommer også på 

temamødet i marts. 

Derefter sluttede generalforsamlingen med en veltillavet flæskesteg med tilbehør lavet af Kirsten 

Byrialsen’s  far. 

Referent:  Jytte N. Madsen 

 

Godkendt af:  Ole Wienecke  Dato:   13/1  2011 

                                                     Sisse Dahlin 

                                                     Niels Jørgen Andersen 

Offentliggjort:     Dato:   16/1  2011 

 


