
 
Referat af ordinær generalforsamling for Haflinger Avlsforeningen Danmark, afholdt 
d. 26 marts 2017 kl. 13:00 på Revsø og Omegns Rideklub, Revsø Mark Vej 2, Revsø, 
6560 Sommersted. 
 
Ordinær generalforsamling 26 marts 2017.  
 
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  

- på valg er:  
- Niels Peter Vejrup, modtager genvalg.  
- Lillian Môrch, modtager genvalg.  
- Julie Duus, modtager ikke genvalg.  
- Hardy Smidt Jensen, modtager valg for 2-årig periode-  

10.  Valg af 2 suppleanter.  
11. Valg af revisor og revisor suppleant.  
12. Valg til kåringskommission.  
13. Valg til udvalg.  
14. Eventuelt. 

 
1. Niels Peter byder velkommen og forslår Andreas Duus. Han er valgt. Andreas 

godkender generalforsamlingen samt den er varslet korrekt. 

2.  Andreas forslår Jens Knudsen og Jesper Smidt. De er valgt. 

3. Niels Peter læser beretningen op. Den er godkendt. 

4. Solvej læser beretningen op. Solvej og Julie forklarer tanken bag. Pernille kan godt 
lide muligheden for at vise hesten i longen. Julie nævner mulighed for evt. at have 
løsspringning. Tenna forklarer at vi er nødt til at nedtone eller bruge ord der ikke 
afskrækker. Josefine spørger til DRF, Julie forklarer at vi må bruge alt DRF’s 
materiale. Det er ikke et sportsstævne. Josefine påpeger fordelen ved at være 
indendørs. Niels Peter nævner fordelen ved at holde det sammen med kåringen. 
Marlene bakker op omkring det, Godkendt. 

5. Julie præsenterer regnskabet. Forklarer underskuddet ved at vi har haft for få heste 
til kåring og at vi har fået en ny hjemmeside. Tenna spørger til vedtægtsændringen 
omkring at folk der melder sig ind, mindre end 2 måneder før kåring skal betale 
ekstra. Solvej forklarer der har været tekniske problemer med hjemmesiden, da vi 
har ændret på den forkerte hjemmeside. 



6. Regnskabet er godkendt, 

7. Der bliver diskuteret fordele/ulemper ved at ændre kontingentet. Julie forklarer at vi 
i de sidste 4 år er steget i antal medlemmer, i den tid hun har været kasser. Niels 
Peter mener championatet kan trække flere medlemmer til foreningen. Maria 
påpeger det er en dårlig ide at hæve gebyret og vi kan miste medlemmer. Vi 
fastholder kontingentet. 

Familie medlemskab 700 

Aktivt medlemskab 600 

Passivt medlemskab 350 

 

8.  

Forslag 1 

Josefine spørger om der er forbund uden materialprøve, Julie og Niels Peter svarer 
at der er enkelte gamle hingste uden. 

Vedtaget 

Forslag 2 

Vedtaget 

Forslag 3 

Vedtaget 

Forslag 4 

Vedtaget 

Forslag 5 

Vedtaget 

Forslag 6 

Vedtaget 

Forslag 7 

Vedtaget 

 



Forslag 8 

Pernille spørger hvad med hingste som er kåret, men ikke går igennem 
dyrlægetesten. Niels Peter svare at den bliver kåret med forudsætning om godkendt 
dyrlægeerklæring. 

Vedtaget 

Forslag 9 

Vedtaget 

9. Niels Peter takker Julie for et godt stykke arbejde. 

Lillian, Hardy og Niels Peter er alle valgt. 

Kasper Kattrup er stemt ind. 

10. Suppleant  

Tenna Olander 

Jens Knudsen 

11. Emil Kjelde er valgt som revisor  

Knud Kjelde er valgt som revisorsuppleant 

12. udgår 

13. Alle i udvalget er valgt. Der er ikke behov for flere udvalg. 

14. Andreas påpeger vi skal snakke om kåringen. Kåringen skal afholdes i august 
/september. DM bliver i uge 33 og vi skal finde en weekend der passer ind. Lillian 
fortæller, at vi har fået en god pris fra Revsø Rideklub, så vi overvejer kraftigt dette 
sted. Generalforsamlingen bakker op om stedet. Tenna forslår, at afholde kåringen 
samme sted flere år i træk. Der bliver snakket om fordele/ulemper ved at have et 
fast sted. Lillian spørger om medlemmerne har forslag/ideer til arrangementer 
foreningen kan afholde. Marlene forslår TREK. Sarah fortæller omkring TREK. 
Maria spørger til fællesspisning. Det vil vi gøre, hvis championat og kåring er 
sammen. Hvordan får vi flere medlemmer? Tenna spørger til logo i forhold til pas på 
føl født efter EU hingste. Niels Peter lover at der kommer logo i passene på føllene i 
år. Der var sket en misforståelse mellem Niels Peter og SEGES. Dirigenten og 
Niels Peter takker for god ro og orden. 

 

 
 
Sekretær 



Solvej Lemming 
HADK 


