
Referat af ordinær generalforsamling d.23.3.2013 

dagsorden 

1. Valg af dirigent.  

2. Valg af stemmeudvalg.  

3. Formandens beretning.  

4. Udvalgsberetninger.  

5. Regnskabsaflæggelse.  

6. Godkendelse af revideret regnskab.  

7. Fastsættelse af kontingent.  

8. Behandling af indkomne forslag.  

9. Valg til bestyrelse. 

10. Valg af 2 suppleanter.  

11. Valg af revisor og revisor suppleant.  

12. Valg til kåringskommission.  

13. Valg til udvalg.  

14. Eventuelt. 

Stemmeberettede: 21 

1. 

Bestyrelsen forslår Andreas Duus og han bliver valgt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig og er 

indvarslet korrekt.  

2. 

Michael og Knud er valgt. Alle på nær 2 er stemmeberettede, 21 stemmeberettede. 

3. 

Den er godkendt. 

4. 

Der er ingen udvalg. 

5. 

Der er 45 medlemmer. Svend gennemgår regnskabet. Svend takker Emil for godt overblik. 

6. 

Det er godkendt. 

7. 

Bestyrelsen ønsker ikke at ændre kontingentet. Det bliver som det er.  

8.  



Forslag: 

1. Forslag stillet af bestyrelsen. §1 

For: 21 

Imod: 0 

Blank: 0 

vedtaget 

2. Forslag stillet af bestyrelsen. § 2 

For: 21 

Imod: 0 

Blank: 0 

Vedtaget 

3. Forslag stillet af bestyrelsen. § 4. stk 1 

For: 21 

Imod: 0 

Blank: 0 

Vedtaget 

4. Forslag stillet af Helge Sørensen. §4. stk. 7 

Bemærkning fra bestyrelsen, det er i forhold til de folk der ønsker at udstille på fyn. Katja siger at 

det kun koster 200,- at være med i landbrugsforeningen. Svend siger at han er blevet opfordret til 

at stille forslaget, hvilket Helge har gjort.  

For: 21 

Imod: 0 

Blank: 0 

Vedtaget 

5. Forslag stillet af bestyrelsen. § 6. stk.1 

Katja bemærker at folk/medlemmer på fyn ikke har forstået hvorfor der ikke kommer et girokort. 

Michael bemærker at det kan man mister medlemmer på ikke at udsende girokort. Lillian synes 

man skal skrive pris i nyhedsbrevet. 

For: 21 

Imod: 0 

Blank: 0 

vedtaget 

6. Forslag stillet af bestyrelsen. § 11. stk. 1. 

For: 21 

Imod: 0 

Blank: 0 

Vedtaget 

7. Forslag stillet af Svend Christensen. § 13. stk. 1 

Pernille påpeger vi er nød til at have noget der får folk til at tilmelde til tiden. Svend vil gerne vide 

om vi så skal overholde det. Niels Peter siger at vi har tilladt det før i tiden, at man førhen har 

opkrævet det hvis kataloget har været lavet og man har ønsket at få den i skal betale dobbelt. 

Pernille fortæller om praksis tidligere. Niels Peter siger vi kan ringe til folk hvis de har glemt det. 



Svend siger at han skulle rykke efterfølgende til en. Det bliver påpeget vi er nød til at følge reglerne. 

Evt. en anden formulering af paragraffen. Julie mener vi skal starte en praksis omkring at håndhæve 

reglen. Henstilling om at reglen skal håndhæves. Oplyse medlemmerne op til kåring. 

Forslaget falder. 

8. Forslag stillet af bestyrelsen. § 17. stk. 5 

For: 21 

Imod: 0 

Blank: 0 

Vedtaget 

9. forslag stillet af Svend Christensen. § 17. stk. 4 

Niels Peter forklarer at hjemmeside og Videncentrets liste ikke er det samme. Det er ændret på 

hjemmesiden. Helge påpeger at vi skal bruge føllene til at kunne sige noget til LU (Landsudvalget 

for heste). Der snakkes om hingsteliste og LU. Det føre til mere snak om LU.  

Svend trækker forslaget. 

10. Forslag stillet af Julie Duus. § 23 stk.2 

For: 21 

Imod: 0 

Blank: 0 

Vedtaget 

11. Forslag stillet af Anette Christensen. § 26. stk. 3 

Niels Peter påpeger det tidligere er strammet til nuværende ordlyd. Anette mener at afkommet 

selv skal bedømmes ikke på baggrund af moderdyret. Pernille støtter op om forslaget. Niels Peter 

og Anette snakker om hoppelinjer og deres nedarvning. Anette påpeger der er en dommer der 

beslutter i sidste ende. 

For: 6 

Imod: 12 

Blank: 3 

Falder. 

12. Forslaget er stillet af Helge Sørensen. § 26. stk.4 

For: 16 

Imod: 3 

Blank: 2 

Vedtaget 

13. forslaget er stillet af Helge Sørensen. §26 stk. 6. 

Pernille påpeger vi slækkede på hingstenes kåringsklasse, så vi bør ikke slække på materialprøven. 

Niels Peter fortæller om materialprøve i de andre EU-lande. Pernille mener det er rart med en test 

på hingstens temperament. Anette har spurt Michael Gruber om materialprøve i EU-lande og læser 

svaret op på tysk. Der er lande der er ligeglade med materialprøve. Niels Peter forklarer at man 

tidligere ikke har kunnet materialprøve en EU-hingst i Danmark. Pernille og Niels Peter forklarer at 

kåring og anerkendelse i andre lande. Niels Peter fortæller om godkendelse af forskellige landes 

materialprøve.   

For: 17 

Imod: 3 



Blank: 1 

Vedtaget 

14. trukket 

15. Julie forklarer baggrunden for ændringen. Solvej spørger til krav for gennemførsel af springning. 

DRF har fortolkningen på 12 fejl.  

For: 21 

Imod: 0 

Blank: 0 

Vedtaget 

9.  

Bestyrelsen forslår Lillian. Lillian er valgt. De andre er valgt.  

10. 

Niels Peter forslår Susanne Smidt. Første suppleant 

Niels Peter forslår Jim Eriksen. 2. suppleant 

11. 

Bestyrelsen forslår Emil Kjelde 

Bestyrelsen forslår Jens Knudsen 

12. 

Martin Bloch 

Margit Knudsen 

13. 

Ingen 

14. 

Evt. 

Katja påpeger hun ikke synes vi skal slække på materialprøven. Vi burde heller ikke have slækket på kravene 

til hingstene ved kåring. Niels Peter forklarer hvorfor vi har udlignet kåringsklasserne mellem hingstene og 

hopper. Anette fortæller det er ærgerligt at have en hingst kåring i Tyskland i første klasse og den så bliver 

2.a i Danmark. Jette synes det er godt med at have mange hingste at vælge mellem til hendes hoppe. Julie 

synes det fremmer avlen. Jens påpeger det også var for dommernes skyld. 

Dirigenten takker for god ro og orden. 

Solvej Lemming  


