
New Forest Generalforsamling Region Øst 2020 

1. 

Valg af dirrigent. 

Niels True blev valgt som dirrigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

2. 

Stemmetællere. 

Dorte og Cris blev valgt. 

3. 

Regionsbestyrelsens beretning fremlagt af Sisse Dahlin – Beretningen blev godkendt af de 

fremmødte. 

4. 

Fremlæggelse af revideret regnskab,Lislotte Månsson. 

Fint regnskab med et lille overskud. 

Regnskabet blev godkendt af de fremmødte. 

5. 

Diskussion af Karina Vistisen's forslag om at nedlægge Region Øst. Bestyrelsen i Region Øst finder 

det besyndeligt, at Karina Vistisen kan stille et sådant forslag, uden først at holde et møde med 

Region Øst. Vi mener helt klart, at en Region Øst med en valgt bestyrelse giver et større ansvar og 

sikrer en kontiunitet i arbejdet frem for at arbejde i udvalg. 

Region Øst vil derfor udtrykke ønske om et møde med hovedbestyrelsen (her på Sjælland), hvor 

dette diskuteres. Vi foreslår et møde søndag d.30 August. 

6. 

Jo flere arrangementer og frivillige desto bedre økonomi. 

Ideer: Skovture i Avnstrup skovene eller Herfølge. Kursus i spring, evt. med Anja Lykke Nielsen 

(Mia tovholder) 

Andre foredrag/kurser evt. uden hest, så der bliver tid til hygge snak. 

7. 

Svært at få nok tilmeldte til en springdag til at det kan løbe rundt. Forslag om at lave ”dansk 

mesterskab i spring” til 60 årsjubilæum på Fyn, da vi har vundet springudstyr. NF klasser til 

et ”almindeligt” springstævne (Mia kontaker Ringsted Rideklub med henblik på dette). 

8. 

Aktivitetskalender for det kommende år. 

 29/2 Hingstekåring Ikast. To hingste fra Øst skal til endelig kåring. 

 21/3 medlemsmøde på Fyn. (Festival og foreningens struktur). 

 5-7/6 Roskilde Dyrskue (udstilling og show med den lille Havfrue). 

 12-14 /6 Fyns Dyrskue (alle er velkomne fordi foreningen har 60 års jubilæum). 

 8-9/8 Festival Odense dyrskueplads. September Fælles materialeprøve Vilhelmsborg. 

 26-27/9 Championater og Medaljeridning. 

 14./11 Hovedforeningens Generalforsamling – Sjælland. 

9. 

Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

På valg er Tom Bruno Pedersen, Lilli Oest-Jacobsen og Helle Skovly. 

Jill Mandrupsen blev valgt for 1 år i stedet for Helle Skovly der trækker sig på grund af 

familieforøgelsen. 

Tom Bruno Pedersen og Lilli Oest-Jacobsen, blev valgt ind i bestyrelsen. 

10. 

Valg af suppleant. 

Mia Jørgensen, Liselotte Månsson, Cris Mandrupsen, blev valgt som suppleanter. 

11 Valg af revisor suppleant 

Karsten revisor og Johannes valgt til revisor suppleant. 

12. Uddeling af NF rosetten. 

Thilde Berner på Idyllens Ivanhoe vandt NF rosetten i dressur. 



Freya Mandrupsen på First Choise vandt NF rosetten i spring. 

 

 

 

 

Bestyrelsen konstituerede sig med: 

Formand, Tom Bruno Pedersen 

Næstformand og repræsentant i hovedbestyrelsen: Sisse Dahlin. 

Kasserer/regnskabsfører: Liselotte Månsson. 

Præmie ansvarlig: Heidi Mosvang Søndergård 

Sekretær Lilli Oest-Jacobsen 

Jill Mandrupsen 

Cris Mandrupsen 

Mia Jørgensen 

 

 

Facebook ansvarlig 

Heidi Skovly. 


