
Ordinær generalforsamling torsdag d. 1 februar 2018 

Fremmødte: 13 personer 

Bestyrelsen: Bettina mangler 

Referent: Marlene Sønderhaven  

1. Ole Wienecke bliver valgt til dirigent.  Erna og Edith til stemmetællere. 

 

2. Formanden beretter om årets aktiviteter. Først et forårskursus med Andreas Künnemann  som 

havde god tilslutning. Desværre måtte vi aflyse dressurdelen med Marie dige Søgaard. 

VDM blev heller ikke afholdt som planlagt, pga. for få tilmeldte. Man afholdte i stedet et 

fællesstævne i Nibe, som blev en god dag. Desværre med få hjælpere.  

Hoppekåring blev også afholdt i Nibe. Niels Jørgen som har været med i mange år, beretter om 

det lavest antal hopper han har været med til. 

Næste år afholdes kåring på Sjælland. 

Vi afholdt i efteråret et vellykket 2 dags stævne i Aalborg med Championater, medalje ridning, og 

VDM.  Det blev et rigtig fint stævne med god opbakning, og hvor andre pony racer også var 

repræsenteret. Desværre mødte mange af hjælperne ikke op. Mens andre gjorde et kæmpe 

stykke arbejde. 

Resultater for alle ridt er at finde på foreningens hjemmeside. 

Der er afsat datoer for VDM  og championat 2018 

Det bliver henholdsvis d. 9-10 juni og 29-30 september 

 

3. Regnskab er desværre ikke færdigt, da Lene har brug for hjælp til opgaven. Erna hjælper Lene 

snarest muligt, og regnskaber vil blive sendt ud på mail når Henning har godkendt det. Men det 

ser ud til vi har et indestående på omkring 30.000 kr. 

 

4. snak om foreningens fremtid. 

Det bliver sværere og sværere at få folk til at hjælpe. Specielt til kåringer idet der ikke er mange 

deciderede avlere tilbage.  Derfor foreslår Niels Jørgen, at vi overlader det fik hovedforeningen at 

afholde kåring. Og i stedet for at have en bestyrelse i region vest, skulle vi måske bare have et 

stævne udvalg som står for championater, VDM og medaljeridning. Og evt. også andre 

arrangementer.  

Dette har været vendt ved hovedbestyrelsen. Vi afventer og ser efter deres generalforsamling. 

 

5. Ingen indkomne forslag 

 

6. Kaffe 

 



7. Der var ikke fremmødt nogen ryttere. Men i vest havde vi 2 vindere. Michelle buckhave 

Mortensen på Solbakkens Danni havde vundet spring på D plan. Og Josefine Westerskov spring B 

plan på vognmandsgårdens To night.  

 

8. Vælg af bestyrtelse. Marlene Sønderhaven blev genvalgt. Og Helena Gaardboe, og Birgitte Mørk 

blev valgt ind som nye i bestyrelse. Erna Jensen er valgt som kasser udenfor bestyrelsen 

 

9. 1. Suppleant blev Lene Nielsen, og 2. suppleant Niels Jørgen Andersen 

 

10. Revisor: Henning tager tjansen endnu engang. 

 

 

 

 


