
Referat af ordinær generalforsamling i HAD 
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1. der bliver forslået Andreas Duus og han bliver valgt. Andreas erklærer generalforsamlingen for 

gyldig og korrekt indvarslet. 

2. Hardi og Jens er valgt. 

3. Andreas forslår at folk kan stille spørgsmål så den ikke skal læses højt. Svend spørger om begge 

dommer var internationale dommer? Niels Peter forklare at den ene kun var racedommer. Svend 

spørger hvorfor at Botte ikke var dommer? Niels Peter forklare at den nye verdens forening gør 

meget ud af uddannelsen af dommer. Og at vi ikke har så stor indflydelse på hvem der kommer at 

dømmer. Svend spørger til hvorfor at Naruto ikke var til materialprøve. Han er kasteret nu. Svend 

spørger til HADKs holdning til materialprøve fremadrettet. Den har vi endnu ikke diskuteret i 

bestyrelsen. Helge svare at vi afventer den nye forening. Niels Peter forklarer at han har kigget på 

new forests 30 dagstest. Svend, Niels Peter og Helge snakker om fremtidens afprøvninger af 

hingstene. Svend spørger hvornår er hesten færdigkåret? Niels Peter svare når de har fået 

kåringsbeskrivelsen. Niels Peter svare at de helst skal være til oprangeringen. Lillian svare at Svend 

nok har ret, at vi bør have det i vedtægterne. Niels Peter svare at kåringskomisionen er dem der 

bestemmer hvornår at en hest er kåret. Svend forklarer at hans hest er afvist i forbindelse med 

oprangeringen. Lillian forklare at så er hesten nød til at være i ringen. Lillian siger at der kommer til 

at stå i kataloget at hestens skal være til oprangeringen er slut. Svend spørger til HAD vs. HADK. 

Poul-Erik spørger til hvorfor at vi ikke havde skrevet på hjemmesiden at der har været problemer 

med kåringsbeskrivelserne? Niels Peter forklarer at det har været en skrivefejl. En hoppe skal have 

9 i helhed for at blive 1.a og den kun havde 8 i type og derfor er 1.b. Dommerne giver karakterne og 

så skriver dommersekretæren kåringsklassen. Derfor har Karen kigget forkert, hvilket blev rettet 

under oprangeringen. Helge forklarer at dommerne retter i beskrivelsen under hele kåringen. 

Svend påpeger at dommerne bør underskrive en kåringsbeskrivelse hvis der er ændret meget i den. 



Ann rebild spørger om alle skal blandes ind i det. Dirigenten siger at bestyrelsen vil tage det med 

videre. Svend har fået de svar han vil have. Formandsberetningen er godkendt. 

4. Der er ingen udvalg. 

5.  Julie forklare at 2014 ser ikke så pænt ud som 2013 og det er på grund af rosetter fra både 2013 og 

2014. hvis pengene var delt ud på begge år, havde de været ens. Niels Peter forklarer at bestyrelsen 

ikke får dækket deres udgift for deres arbejde. Svend påpeger at bestyrelsen  har krav på penge fra 

kassen ifølge vedtægterne. Hardi påpeger en udløbsdato på kvitteringer. Kasseren tager det til sig, 

hun skal være hårdere til at indkræve kvittinger. Niels Peter spørger om vi kan slette butikken fra 

regnskabet. Vi vil lave et samarbejde med en om logovare. Poul-Erik forslår at kigge på vensyssel 

køreforenings hjemmeside, de har en til det. Der har tidligere været problemer med at få logoet 

igen.  

6. Det er godkendt. 

7. Bestyrelsen forslår at vi holder den som den er. Michael påpeger det er for dårligt at folk kun 

melder sig ind til kåring. Svend påpeger det er dyrere i Tyskland, hvis man melder sig ind til 

kåringen, i stedet for tidligere på året. Men med den model straffer man de nye haflingerejer. Julie 

forslår at det skal være billigere for dem der melder sig ind først på året. Bestyrelsen vil arbejde 

videre med en løsning på problemet. Vi fastholder kontingentet. 

8. Dirigenten forslår at vi tager navneændringer under et. 27 stemmeberettigt. 

Forslag 23 – vedtaget 

Forslag 1 – vedtaget 

Forslag 21 – vedtaget 

Forslag 22 – vedtaget 

Forslag 26 – vedtaget 

Alle indkommende forslag er godkendt/vedtaget. 

9. Helge spørger om der er nogen der gerne vil stille op. Alle er valgt. 

10. John Krogh er på valg 

Michael Pedersen er på valg. 

Der er ingen andre forslag. De er begge valgt. 

11. Emil Kjelde er på valg. Han er valgt. 

12. Niels Peter påpeger at vi bruger dem ikke til vores kåringer. Vi har ikke indflydelse på hvem der 

kommer fra den nye forening. Vi vil arbejde på at ændre det til næste års generalforsamling. Vi er 

klar over at det er problematisk med en dommersekretær. Svend påpeger at vi ikke kan stemme 

om noget under evt. Vi har dommersekretær da dommerne er udenlandske. Svend og Niels Peter 

kigger på kåringsbeskrivelser. Svend forklarer den internationale kåringsbeskrivelse. Man kan finde 

beskrivelsen ud fra hestens karakter i vores vedtægter. Man kunne spare penge ved at droppe 

dommersekretæren, men der skal så findes en løsning omkring hvordan kåringsdeltagerne kan få 

en forklaring hos dommerne evt. tolk eller lignende  hvem? Poul-Erik spørger om man kan kåre 

en hoppe som elitehoppe på en dag. Hvilket man godt kan, pågrund af vedtægtsændringen sidste 

år. Lillian spørger om man kan spørge 2 medlemmer på dagen/kåringsdagen om at være bisidder. 

Jens spørger om et bestyrelsesmedlem kan tjekke at der ingen fejl er i dommerbøgerne inden 

beskrivelserne bliver læst op. Jens påpeger at vi alle er mennesker og alle kan begå fejl. Martin 

Bloch og Margit Knudsen er begge valgt. Bestyrelsen arbejder videre med de ting der er blevet 

vendt i dag. Niels Peter påpeger vi skal selv betale for dommerne, hvis vi kommer med ønsker. Niels 



Peter spørger hvem generalforsamlingen gerne vil have. det er godt med dommer fra forskellige 

forbund/lande. Svend ønsker at begge dommer skal være internationale. 

13. Solvej fortæller om opstarten af et dyrskueudvalg , men der er ikke nogen på valg. Tina påpeger at 

der er problemer i nord med dommer.  

14. Lillian takker for det indsendte materiale til nyhedsbrevet og vi håber flere vil gøre det. Anker deler 

hingstekatalog ud. Der bliver snakket om åbenhus ved avlerne. Svend og Anette har den 24. maj. 

Lillian spørger hvad foreningen evt skal afholde for medlemmerne. Der bliver forslået et 

opstartskursus for nye haflinger ejer. Folk kan henvende sig til Solvej omkring dyrskue udvalget, 

hvis man vil være med. Julie vil lave en form for en championatsliste, som medlemmerne vil 

modtage noget ære for de flotte resultater. Niels Peter påpeger vi skal lytte til dem der vil købe 

vores heste. Lillian fortæller at foreningen har lavet et dækken til vores medlemmer der deltager i 

verdens udstillingen eller EM kan få et dækken.  

Dirigenten takker for god ro og orden.  

 

 

 

Solvej Lemming 


