
Referat af generalforsamling  
17 marts 2018 på Vilhelmsborg 
 
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:  
Solvej Lemming – modtager genvalg 
Michael Pedersen – modtager genvalg 
Helge Sørensen – modtager genvalg 
10. Valg af 2 suppleanter.  
11. Valg af revisor og revisor suppleant.  
12. Valg til udvalg.  
13. Eventuelt.  
 
 

1. Bestyrelsen forslår Julie Duus som dirigent og hun er valgt. 
Hun erklærer generalforsamlingen godkendt. 
 

2. Tenna og Else er stemmetæller/udvalg. 
 

3. Niels Peter vælger nogen højdepunkter/oplæsning fra beretningen. Niels Peter 
fortæller lidt om kåringen, ønsker udstillere på dyrskuerne tillykke med resultaterne. 
Lidt kort om avlschampionattet. Malthe spørger til resultaterne af championattet. 
Lillian forklarer at der var fejl i proportionerne  og det derfor var en prøve. Julie 
fortæller der er en bruttotrup på 28 heste til EM på nuværende tidspunkt. 
Beretningen er godkendt. 
 

4. Solvej aflagde avlschampionat beretningen. Der var 67 starter. Championattet er at 
betragte som et testår, resultaterne indberettes derfor ikke på Seges. I 2018 
afholdes et championat i samarbejde med DTH og HSDK. Forventet weekend i uge 
40. 
Beretningen er godkendt. 
 

5. Regnskabets aflæggelse. Da Julie har stået for regnskabet aflægger hun. 
Regnskabet er godkendt af Emil Kjelde som er revisor.  
Det er avlschampionattet og nye medlemmer, som giver foreningen overskud. 
Malthe spørger til hvad vi giver i medlemskab til hwszv. Julie/Niels Peter forklarer 
det er med til at betale for dommer og adgang til EM. 
Der bliver snakket om fordele og ulemper ved at have avlschampionat og kåring i 
samme weekend. Bestyrelsen tager alle inputs med videre. 
 



6. Regnskabet er godkendt. 
 

7. Familie 700 kr 
Aktiv 600 kr 
Passiv + junior 350 kr 
Malthe spørger til Mobilpay og bestyrelsen vil arbejde på det. 
Vi fastholder prisen. 
 

8. Forslag 1 
Julie læser vedtægten op. 
Solvej forklare motivationen 
Forsamlingen snakker omkring sværhedsgraden. 
Der bliver snakket omkring danske heste kontra udenlandske heste. 
Imod: 2 
For: 16 
Blank: 1 
Vedtaget. 
 
Niels Peter forklare at han stemmer blank, da han ikke ønsker at skabe splid 
mellem sport og avl. 
Helge argumenter, at han stemmer imod da han kun ønsker det skal være danske 
heste. 
Lillian argumenter for, at vi fremmer avlen ved at alle kan deltage når de bare er 
kåret i HADK. 
Julie spørger om nogen ønsker at ændre deres stemme, der var ingen. 
 
Forslag 2 
Julie læser vedtægten op.  
Det er vedtaget. 
 
Forslag 3 
Julie læser vedtægten op.  
Det er vedtaget. 
 
Forslag 4 
Julie læser vedtægten op.  
Det er vedtaget. 
 

9. Solvej, Michael og Helge er alle valgt. 
 
10.  1. Tenna Olander og 2. Jens Knudsen.  

 
 

11. Revisor: Emil Kjelde og Suppleant Knud Kjelde 
 
12. Julie og Solvej er repræsentanter i avlschampionatsudvalget 

Sarah Sander hjælper/er valgt i avlschampionatsudvalget 
Lillian påpeger at foreningen er medlemmernes forening og ikke kun bestyrelsens. 



Niels Peter påpeger at vi evt. kan betale sig til hjælpere til afvikling af 
avlschampionattet, da foreningen pt. Har råd til det. 
 

13. Svend spørger til materialprøven, da der i vedtægterne fra materialprøven står at 
fremmedrytteren skal bruge rytterens hjælpemidler. 
Solvej forklarer at hun ikke var obs. på det. 
Maria forklarer, at hun vil kontakte Seges omkring at hesten ikke skal være alene i 
hallen. Der bliver snakket omkring fordele/ulemper ved at have hesten i ringen 
alene. 
Bestyrelsen tager det til efterretning og undersøger om man kan spørge på at være 
alene eller 2 i hallen. 
Svend spørger til rækkefølgen på springning, da de løssprang først og under rytter 
bagefter. Det var skrevet i proportionerne og på hjemmesiden ved tilmelding. 
Niels Peter forklare at de fleste forbund/lande bruger 30-dagstest. Han ser fordele 
ved det i forhold til træningen. 
Lillian har en lodtrækning med præmier. Svend udtrækker vinderne. 
 

Solvej 
 


