
Generalforsamling i Herlufmaglehallen fredag den 8. februar 2013 

  

Formanden bød velkommen. Som stemmetællere valgtes Jens Marcher og Lars 

Andersen, som dirigent Anders Høgh Hansen. 

Anders takkede for valget som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen er 

lovligt indvarslet, og gav ordet til formanden, Kurt Andersen. 

1. Beretning og aktivitetsplan, evt. nyt fra Landsudvalget og stambogskontoret 

Jeg har efterhånden lavet årsberetning nogle gange, og man frygter ind imellem, at man 

kommer til at gentage sig selv. Der er udsendt referat og regnskab fra sidste års 

generalforsamling til alle medlemmer, og der har ingen indvendinger været. Et par ting 

har naget mig. Vi kom i en lidt uheldig situation, og her tænker jeg på regnskabet. Der 

var ikke noget fusk i det, og vi fik hurtigt et møde, og fik samlet bilagene sammen. Jeg 

havde ondt af kassereren, men vi fik lavet et nyt regnskab, som blev sendt ud sammen 

med aktivitetsplanen. Der er en anden ting, som jeg gerne vil berøre fra sidste år. Det 

kom bag på mig, da jeg dagen efter sidste års generalforsamling blev kontaktet af folk i 

Jylland, som var særdeles godt underrettet. Det viste sig, at vores generalforsamling var 

optaget elektronisk og sendt til Jylland. Jeg er ked af at medlemmet ikke er til stede i 

aften. Jeg synes ærlig talt, at det var usmageligt. 

Nyt fra Landsudvalget: Jeg går ud fra, at næsten alle har en PC, og opfordrer til, at man 

går ind på Landsudvalgets hjemmeside, og læser de forskellige indlæg, priser etc. Det er 

en meget udførlig hjemmeside.  

Stambogskontoret: Der er på landsplan sidste år kåret fem hingste, to med 9, to med 8 og 

en enkelt med 7 point. Hingsten med 7 point fik kun et enkelt års bedækningstilladelse, 

men er nu afgået. 

Der er kun tilmeldt 3 hingste til Landshingstekåringen i år. Godt, at vi blev slået sammen 

med jyderne. Der er på landsplan kåret 20 hopper mod 28 året før. Det er en tilbagegang, 

og de 7 hopper er fra vores område. Der er i indeværende år bedækket 73 hopper mod 89 

året før. De 24 er fra vores område. Der er registreret 44 fødte føl på landsplan. De 22 er 

fra vores område, og det giver en følpct. på 75. Vest for Storebælt bliver det kun til 33 

pct. Stor ros til hoppeejere her.  

DBH: Referat fra årsmøde kan læses i årsskriftet, som vi er stolte af. Prisen på årsskriftet 

er reduceret med 12-15.000 kr., planlægningen af færre antal sider betød, at vi kunne 

spare en del i porto. Tak til Grethe og Karen. Ud over årsskrift, så står DBH jo også for 

Landshingstekåringen. Hingstekåring kan ind imellem give lidt snak og tumulter. 

Hestedata: Jeg er sikker på, at der ikke kan skaffes flertal for, at DBH går ind og betaler 

for Hestedata. Jeg fik en midlertidig aftale på et år her i ØDBH, men vi skal ikke 

forvente, at det fortsætter. Regnskabet vil også afspejle, at det er en service, som jyderne 

ikke ønsker. 

Aktiviteter: 15. april var der hingstedag hos Lars Andersen. Vil du tage en tak med hjem 

til familien. Hvis du synes, gør vi det gerne igen. Måske kan det kombineres med en 

salgsdag? Hvis det er muligt at få stillet nogle bokse til rådighed for et mindre beløb. Det 

taler vi lige med Lars om efter generalforsamlingen. Den 29. april var der Åbent Hus hos 



Doris og Tim. Der var mange aktiviteter: smede, børstenbindere mm. Måske er der nogle 

af de tilstedeværende, som har lyst til at være værter i år? Måske får én og anden en 

opringning fra os! Det er en god måde at skabe interesse omkring vore heste.  

 Roskilde Dyrskue: For belgierne var det et godt skue. En udstiller fik både Skuets bedste 

Samling og Skuets bedste 3-års hoppe. Stort tillykke til Bente og Anders. Også tillykke 

til Mona og Ole, hvis 2-års blev nr. fire. Flot fremvist. Håber, at vi ikke kommer ned i 

antal til det kommende skue. Jeg tror, at mange tilskuere synes, at dyrskuet er forbundet 

med de tunge racer. Hesteshowet blev meget rost. Jeg var skeptisk i begyndelsen. Det 

var Jysk Avl, som stod for det. I det kommende dyrskue har jeg meddelt, at vi ikke 

deltager i showet, men at vi gerne deltager i Roskildekvadrillen. Ellers vil jeg sige, at 

skuet startede med regnvejr den første dag, men at vi, trods det, nåede et flot besøgstal, 

som var tilfredsstillende for Dyrskuet. Fristen for tilmelding til dette års dyrskue er 1. 

april kl. 12. Derefter er der lukket. Det er 7.-9. juni i år. Jeg har hørt, at der er nogle 

voldsomme tiltag på tale, som vil berøre hesteudstillingen. Det er Roskildefestivalen, der 

har nogle ønsker om et stort, fast telt, der hvor hesteudstillingen er i øjeblikket. På 

længere sigt bliver hesteområdet derfor nok flyttet. Det vi har lagt vægt på er, at vi kan 

bevare det sociale miljø, som vi har, hvor vi er nu, men vi må indtil videre afvente 

nærmere. Mht til tilmeldingen, så er der en lille prisstigning, som gælder alle dyrearter. 

Jeg håber, at I melder til.  

Koldblodsskue: Sidste år på generalforsamlingen viste Lars en film fra Brygge. Den 23.-

24. juni var vi nogle få stykker, som var der nede, og jeg kan kun sige, at det var et super 

skue, som arrangeres af et par brødre, der ejer en stor virksomhed med 100 

koldblodsheste og 800 køer. Skuet har ca. 30.000 besøgende på to dage. Alle køretøjer, 

73 ekvipager i alt, som var på skuet blev spændt for, og kørte op i byen. Turen tog et par 

timer, og var en stor oplevelse. 

Den 7. juli var der hoppekåring i Gørlev, og jeg skal videregive en tak fra Lotte over, at 

vi gerne vil deltage i hesteoptoget. Lotte gør et stort stykke arbejde. Vi skal være glade 

for, at den plads kan bevares. Håber, at vi kan blive ved med at bakke op. Har dog lovet 

at give en besked videre fra Lotte om, at hun håber, at de, som tilmelder sig til 

hesteshowet om eftermiddagen, også møder op. Vi havde syv hopper til kåring, fordelt 

på tre 4-års og fire 3-års. Frederik Olsens hoppe, Andrea, blev Årets Hoppe i ØDBH 

2012. Tillykke. 

Derudover mødte tre vallakker til bedømmelse. Er der tilslutning, så fortsætter vi gerne 

med det. Dommerne er der jo alligevel. Doris fik Skuets bedste Vallak. Tillykke med 

det.  

Den 5. august havde vi den årlige skovtur. Det kan kun lade sig gøre, fordi Bente og 

Anders vil være base for arrangementet. Det ser ud til at være en aktivitet, som der er 

stor interesse for, og som vi gerne gentager. Første week-end i september er der Store 

Hestedag i Roskilde. Efterhånden er disse dage et godt økonomisk aktiv for Roskilde 

Dyrskue. Jeg er blevet spurgt, hvorfor der ikke er belgiere med, men det ligger jo tæt på 

vore andre arrangementer. Der er højere tilm. gebyr her for en enkelt dag, end vi giver på 

Dyrskuet i Roskilde. Der er mange stande for hestefolk.  

Føl- og plageskue den 16. september. Igen havde vi her, for belgierne, et godt skue. 

Skuets bedste Samling, Skuets bedste Hoppeføl og Skuets bedste 1-års hoppe. Husker 

ikke lige, hvem der udstillede disse! Hvis man har haft et føl med til dyrskue eller føl- og 

plageskue, har man glæde af det fremover, når dyrene udstilles. Ligeledes også tak til 



Grethe og Ib, fordi vi igen i år kunne få lov at lave pløjedag. Vi vil gerne gentage 

arrangementet hos Jer. Tak for at I vil stille faciliteter til rådighed. Den 17. nov. havde vi 

julefrokost. Det er også blevet en god tradition. Jens Marcher ønskes også her tillykke 

med et velfortjent Rytters Legat, som blev overrakt til julefrokosten.  

Anders vil gerne have lidt mindre at se til, og bl.a. derfor har vi fået en aftale med Peter 

Andersen om, at han vil tage sig af at vedligeholde hjemmesiden. Vi glæder os til at høre 

mere omkring det under debatten. 

Afslutningsvis vil jeg sige omkring bedømmelse og dommere, at det altid har været 

sådan, at de, der står forrest syntes, at vi har nogle fantastiske dommere. De, som står 

længere nede mener nok, at vi har moderate dommere, og de, der står bagest, … Men, 

tak for at I accepterer de bedømmelser, som bliver givet. Det er også derfor, at vi kan 

blive ved med at bevare et dommerteam i lang tid. Tak for det. Det er lettere for 

bestyrelsen og for dommerne. 

Til sidst tak til medlemmer, dommere og bestyrelsesmedlemmer. 

Anders efterlyser forsamlingens spørgsmål til beretningen: 

Ole Jensen vil gerne vide, hvem muldvarpen er, som har optaget generalforsamlingen 

sidste år. KA ønsker ikke at oplyse hvilket medlem, der er tale om, men synes, at det er 

noget svineri. 

Der var ikke yderligere spørgsmål til beretningen, og dirigenten spurgte, om der kan 

stemmes for beretningen. Det kunne der, og beretningen blev godkendt.  

2. Regnskab og fastfættelse af kontingent for 2014 

Anders gennemgik regnskabet, som udviste et underskud på 2.940,63 og balancerede 

med 151.978,58. Forklaringen på underskuddet var, at Hestedata kostede 2.400 kr., og at 

vi havde et kursus for bestyrelse og dommere, som kostede 2.300-2400 kr., udgifter vi 

ikke normalt har.  

J.P. Jørgensens Legat havde et indestående pr. 1.1.12 på 13.452,27 kr., og et indestående 

pr. 31.12.12 på 12.470,07. Der var hævet 999 kr. til to præmier til Dyrskuet i Roskilde. 

Anders efterlyste spørgsmål til regnskabet. KA oplyste, at der er betalt til retssagen 

omkring Bank Trelleborg, og vi håber derfor på, at der kommer et beløb retur.  

Regnskabet blev godkendt, og kontingent for kommende år er uændret på 500,00 kr.  

3. Indkomne forslag 

Der er forslag om at ændre teksten i §6 og §8. Baggrunden for ændringen er bl.a. 

problemerne med udfærdigelse af sidste års regnskab, og for de to personer ikke 

fremover risikerer, at komme i samme situation, omkring gennemgang af regnskabet, 

foreslås at teksten ”Ligeledes vælges to revisorer” bliver ændret til ”Ligeledes vælges to 

bilagskontrollører” Også i §8, at ordet ”revisorer” ændres til ”bilagskontrollører”. 

Ændringen vedtaget på generalforsamlingen. 

  



  

4. Valg af 

A. Bestyrelse og suppleant 

På valg er: 

Michael Madsen – ønsker ikke genvalg, foreslået Ole Larsen, som blev valgt 

Tim Holtzen Larsen – genvalgt 

Torben Vincents – ønsker ikke genvalg, foreslået Torben Olsen, som blev valgt 

Suppleant Torben Olsen – Michael Madsen foreslået – valgt 

  

B. Revisor og suppleant 

På valg er: 

Ole Larsen – genvalgt 

Suppleant Torben Jensen – genvalgt 

  

C. Dyrskuedommere og suppleant for 2013 

I 2012 var valgt: 

Hans Aksel Christoffersen -genvalgt 

Hans Zøllner – ønsker ikke genvalg – Tim Holtzen Larsen foreslået og valgt 

Alan Waring – genvalgt 

Suppleant Tim Holtzen Larsen – Leif Mundt foreslået og valgt 

  

D. Hoppekåringsdommere og supleant for 2013 

I 2012 var valgt: 

Jens Evald Andersen – genvalgt 

Alan Waring – genvalgt 

Hans Aksel Christoffersen – genvalgt 

Suppleant Tim Holtzen Larsen – genvalgt 



  

E. Følskuedommere og suppleant for 2013 

I 2012 var valgt: 

Alan Waring – genvalgt 

Tim Holtzen Larsen – genvalgt 

Hans Aksel Christoffersen – genvalgt 

Suppleant Torben Vincents – Leif Mundt foreslået og valgt 

F. Hingstekåringsdommer 

På valg er Kurt Andersen – genvalgt  

5. Eventuelt 

Jens Marcher siger tak til bestyrelsen, for at de indstillede ham til Rytters Legat. 

Torben Olsen takker for valget til bestyrelsen.  

Alan Waring er lidt ærgerlig over, at Hans ikke er her i dag. Jeg ser meget op til Hans, 

og siger tak for samarbejdet, som jeg har nydt igennem årene. 

Peter Andersen fortæller om den nye hjemmeside, at den får en masse nye ting, så den 

bliver lettere at opdatere, og får mere info om de arrangementer, der er. Nuværende 

punkter, f. eks. galleri og salgslister bliver á jourført oftere, og man kan læse om det på 

hjemmesiden. Lidt nyt design. 

Anders glæder sig over, at der bliver en oftere opdatering fremover 

KA: Bliver det ikke sådan, at hvis man går ind på Landscentret, så kan man linke til 

vores hjemmeside? 

PA: Jo, og nævner samtidig, at hvis man har valgt hjemmesiden som ”foretrukne”, så 

skal den lige opdateres. Oplyser også, at den nye hjemmeside er kompatibel med 

telefoner. 

Lars Andersen: Kurt efterlyste en dato for hingstedag, og jeg foreslår den 31. marts. Det 

er Påskedag. Omkring salg af heste, så synes jeg, at de dyr, der bliver handlet, skal 

bringes til gården, og være der på dagen. 

Anders efterlyste flere indlæg. Takkede for god ro og orden, og gav ordet til Kurt for en 

afsluttende bemærkning. 

KA takkede dirigenten for god ro og orden. Tak til referenten, og tak til medlemmerne 

for fremmødet. 

Ref. Grethe Høgh Hansen 


