
Generalforsamling i HADK 

17. Marts 2019på 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: 
Lillian Mørch – modtager genvalg 
Kasper Kattrup – modtager ikke genvalg 
Hardy Smidt Jensen – modtager genvalg 
Tenna Ohlander – modtager genvalg 
10. Valg af 2 suppleanter. 
11. Valg af revisor og revisor suppleant. 
12. Valg til udvalg. 
13. Eventuelt. 

 
 

1. Helge byder velkommen til generalforsamlingen. Han forslår Andreas Duus. Generalforsamlingen er 
godkendt. 

2. Rikke og Frank er forslået og valgt. 
3. Michael læser formandsberetningen op. 

Helge fortæller at Niels Peter trådte ud af bestyrelsen da han er flyttet til Spanien. Bestyrelsen 
takker ham for hans arbejde i bestyrelsen og for foreningen. 

4. Solvej læser beretningen op. 
Solvej forklare hvorfor at hun synes at udvalget skal nedlægges og bruge repræsentanter i stedet. 
Det er vedtaget at nedlægge udvalget. 

5. Lillian fremlæggerårets regnskab, underskuddet er på grund af boksgardiner til EM, gamle 
regninger og skift af kasser.  
Forenignen får mobilpay. 

6. Regnskabet er godkendt 
7. Bestyrelsen forslår at vi fastholder. 

Vedtaget vi fastholder kontingent 
Familie: 700 kr 
Aktiv: 600 kr 
Junior/passivt: 350 kr. 

  



8. Forslag 1: 
Vedtaget 
Forslag 2: 
Vedtaget 
Forslag 3: 
Vedtaget 
Forslag 4: 
Vedtaget 
Forslag 5/6: 
Vedtaget 
Forslag 7: 
Vedtaget 
Forslag 8: 
Vedtaget 

9. Maria Kold forslår Julie Duus 
Julie, Lillian, Hardy og Tenna er alle valgt. 

10. Jens siger nej tak 
Helge forslår Malthe 
1. Malthe Ebbesen 
2. Frank Jensen 

11. Emil og Knud Kjelde modtager begge genvalg og er valgt. 
12. Der er ingen udvalg. 
13. Malthe spørger efter fælles børnehave til ungdyrene på for eksempel på naturarealer. Der bliver 

snakket omkring muligheden. 
Frank fortæller om et område ved Randers. Frank vil undersøge hvad der kommer til at ske. 
Malthe spørger til fælles mærkning. Der bliver snakket om muligheden for fælles mærkning. 
Malthe spørger til de fælles hingstekåringer. Helge fortæller at de er i gang med at uddanne 
dommerne til det. Der er ikke kommet noget info fra ”den nye forening” WHVZS. Der bliver snakket 
om størrelsen i forhold til hingstene. De andre lande har en småheste kategori i forbindelse med 
ridning.  
Helge forklarer at vi er det eneste forbund som dumper hingste hvis de får 5 eller derunder ved 
materialprøven. Der bliver snakket om prøven på tværs af generalforsamlingen.  
Lillian spørger til inputs til arrangementer som foreningen kan afholde. Malthe forslår OHD 
hingstefremvisningen. Der bliver snakket om at tage til udlandet på tur. 
Helge takker for god ro og orden. 
 
 
 
 

Sekretær 
Solvej Lemming 


