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Hos Mia Jørgensen, Næstvedvej 294, 4100 Ringsted 
 

Referat:  
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere.  
Dirigent: Tom Pedersen, lovligt indvarslet, samtlige tilstede (26) er stemmeberettigede. 
Stemmetællere: Niels Jørgen Andersen, Sisse Dahlin 
 

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed. 
Se bilag. 

 
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab. 

Fritz fremlægger og gennemgår de enkelte poster. Godkendt af revisorer - ingen 
bemærkninger. Godkendt. 
 

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år, herunder godkendelse af evt. forslag 
til ændring af medlemskontingent for det kommende år. 
Flere medlemmer? Ikke afsat penge i budget til markedsføring eller forventninger til 
forøgelse af indtægt via kontingent. Tilføje post på budget på 5000 kr til markedsføring. 
Generalforsamlingen godkender og kontingent fastholdes. 

 
5. Virksomhedsplan for det kommende år, herunder godkendelse af 

kåringskommission. 
Lene T gennemgår og opfordrer til at andre arrangerer, hvis nogen har gode ideer. 
Virksomhedsplan og kåringskommission godkendt. 

 
6. Behandling af indkomne forslag. 

Niels True og Lene Thaulow redegør for forslagenes baggrund. 
Forslag 1, 2, 3 og 4 trækkes. 
Forslag 5: 6 for, 16 imod. Faldet. 
Forslag 6 og 7 trækkes. 
Forslag 8: trækkes og en arbejdsgruppe nedsættes for at vurdere systemet for tildeling af 
elitepoint. 
Forslag 9: 4 for, 15 imod. Faldet. 
Forslag 10: 24 for, ingen imod, vedtaget. 
Forslag 11: 23 for, ingen imod, vedtaget. 
Forslag 12: 23 for, ingen imod, vedtaget. 

 
7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer 

                     På valg er: Lene Jacobsen (modtager ikke genvalg),  
  Jytte Madsen, genvalgt 
 Opstiller: Albertine Davelaar valgt. 
 

8 Valg af suppleanter til bestyrelsen 
 På valg er: Verner Månsson (modtager ikke genvalg) 
 Fritz Hansen - valgt. 
 

9. Valg af 2 revisorer 
                     På valg er: Kurt Nedersee genvalgt 
 Anne Koch valgt 
 



10. Valg af revisorsuppleant 
                     På valg er: Fritz Hansen (ikke valgbar). 
 Bent Jessen valgt. 
 

11. Eventuelt. 
- Fast bund til hingstekåring? Der bør være bedre styr på området omkring fast bund med 

trafik og tilskuere. Flowet i stalden ved måling og kontrol bør bedres, så alle får rimelig 
mulighed for opvarmning, og farlige situationer undgås så vidt muligt. 
 
 

- Antal medlemmer på hjemmesiden? Vedtægter kræver det, men bør ikke fremgå for 
åbenlyst. Rimeligheden bør overvejes til evt. vedtægtsændring til næste 
generalforsamling. (Dårlig reklame). 

 
- Hingstekåring i Ikast? Flest hingste kommer fra Sjælland. Dyrt - mulighed for 

kompensation? Godt og billigt arrangement sammen med DSP. Mange tilskuere ved 
samarbejdet. God reklame for NF overfor DSP-folk. Opmærksomhed på faciliteter og 
forhold. Panik-pilot. 

 
- Generalforsamlinger bør lægges på forskellige lokaliteter. 

 
- Klarlægning af myotoni-problematikken. 

 
- Landsskuet har 25-års jubilæum til næste år, og der søges ponyer, som har været 

udstillet for 25 år siden. Der søges NFer til show på Landsskuet. 
 

- Antal dommere til kåringer: generalforsamlingen spørges om det er i orden at skære en 
dommer fra. Det accepteres, under forudsætningen at det ikke er skrevet i regelsættet. 

 
 


