
Generalforsamling i Herlufmaglehallen fredag den 2. februar 2018 
 
Kurt bød velkommen. Som stemmetællere blev foreslået og valgt: Erik Nielsen og Poul Erik Damsbjerg, og som 
dirigent blev Tim Holtzen-Larsen foreslået og valgt. Tim takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen 
er lovligt indkaldt, og gav herefter ordet til Kurt. 
 
Pkt. 2. Beretning og aktivitetsplan, evt. nyt fra landsudvalget og stambogskontoret. 
Måske bliver beretningen lidt kortere end den plejer at være. Desværre er det med en lidt trist baggrund, at jeg må 
indlede min beretning, da Ole Jensen sov stille ind den 9. april. Ole har været med i belgisk hesteavl længere end jeg, 
og var i bestyrelsen og som sekretær i mange år. Ole sagde altid tingene ligeud, som han mente. Vi har i bestyrelsen 
haft megen glæde af Ole. Den 13. april sov Hans Zøllner ind efter et tragisk uheld, kun 65 år. Præsten sagde, at 
Zøllner også var et tab for egnen der oppe. Jeg kan tilføje, at han også var et tab for Belgisk Hesteavl. Han havde lige 
fået indrettet et hjem til Marianne og ham, og hans datter og svigersøn var flyttet hjem på gården. Karl Johan sagde, 
at hans far altid havde sagt: ”Du skal altid behandle andre mennesker, som du selv vil behandles”. Kurt bad 
forsamlingen rejse sig i et minuts stilhed med et æret være deres minde.  
På sidste års generalforsamling blev forskellige ting drøftet. Vi har forsøgt at løse dem hen over året. Årsmødet i DBH 
var også lidt specielt, da det var 3. år i træk, at vi måtte have ny formand. Vi har i årets løb ikke hørt så meget der fra. 
På fredag skal vi til årsmøde. BHJ har reduceret antal af bestyrelsesmedlemmer fra 11 til 7, og det passer nok meget 
godt i.f.h. til det antal medlemmer, som er tilbage der. Vi havde et godt og sagligt møde, med den indstilling, at vi 
hver især skulle gøre, hvad vi kunne. Vi betaler 500 kr. i kontingent her, i Jylland betales 750 kr. Den hurtigste måde 
at få afviklet foreningen på, er at sætte kontingentet op. De arvede et beløb for nogle år siden, som det er valgt at 
blive hævet over en periode på 10 år.  
Hingstekåring i 2017 havde ingen tilmeldinger til kåring. En enkelt hingstefremvisning var der. De var ræd for, at vi 
skulle miste samarbejdet med den jyske hest. De har også holdt hoppekåring og føl- og plageskue sammen med jysk 
hesteavl. Ved redaktionsmødet var vi på daværende tidspunkt sikre på, at der kun kunne komme tre hingste, alle fra 
Sjælland. Derfor mente vi, at dommerne skulle transporteres her over. Der står i vedtægterne, at det er 
forretningsudvalget, der planlægger hingstekåringen. Vi drøftede det på bestyrelsesmøde her, og har sent forslag til 
DBH om, at: ”såfremt der kun fremstilles hingste fra een landsdel, må kåringen holdes der. I elvte time kom der så en 
tilmelding mere fra Jylland. Det var godt, at vi ikke slog de to landsdelsforeninger sammen til en forening. Vi skal 
gøre meget for at beholde et godt samarbejde. 
Roskilde Dyrskue 8.-10. juni 2018: Der er ikke meget nyt, da der først er møde på tirsdag. Campingpladser og 
mønstringsbaner skal muligvis flyttes. 
I 2017 var udstillet tre 2-års hingste. Vi skal nok tilbage til 1989 før vi ser tre 2-års hingste udstillet. Fire goldhopper 
og en 2-års hoppe var også mødt. Desværre var der ingen af de fire tilmeldte følhopper, der mødte. Vi kunne deltage 
i Roskildekvadrillen. Jeg håber, at vi til det kommende dyrskue kan få en bred og fyldig udstilling, som vi tidligere har 
haft. 
Aktiviteter: 25. juni havde Ole arrangeret en tur til Røsnæs. Vi havde en rigtig god dag. Kan anbefale, at man tager 
ud til fyret, hvis man ikke har været der. 
Hoppekåring den 9. juli i Gørlev:  
Hesteshowet lørdag har aldrig været større end i 2017. Flot, og byen sætter pris på det. Tre hopper var til kåring En 
fordel for foreningen, at der kun var tre hopper tilmeldt, da der er et gebyr på 400 pr. stk. til DBH, og vi har tidligere 
besluttet, at hoppekåring skal være gratis for avlerne. Håber, at i vil blive ved med at møde til kåringen. 
Grillaften hos Torben og Annette var en rigtig fin dag. Vi fik set heste, som blev fremvist og mønstret. Håber på et 
lignende arrangement i år. 
Føl- og plageskue den 16. september:  
Der mødte seks. Føl har stor glæde, resten af livet, af at være til føl- og plageskue. Til de medlemmer, som vi 
forhåbentlig får fremover, kan vi sige, at det er en stor fordel, at føl har været i hænder. Håber, at der vil blive 
bedækket nogle flere hopper. I 2017 blev registreret 36 bedækninger på landsplan. Heraf var de 12 fra ØDBH. For ti 
år siden var der 160 bedækkede hopper i alt.  
Julefrokost i Sørbymagle forsamlingshus 25. nov.: Vi var omkring halvtreds. Prisen var sat op til 200 kr., og 
arrangementet gav 1000 kr. i underskud. 
Tilbage til det jeg nævnte indledningsvis, at vi drøftede på generalforsamlingen sidste år. Det var hjemmesiden. Tim 
og jeg har brugt flere aftener på sagen, og inden for de sidste par dage har vi forsøgt at finde en ny løsning på en, 
som kan overtage opdatering af hjemmesiden. Derfor er der ingen grund til at drøfte det yderligere her, men jeg 
taler med bestyrelsen om det igen. Afslutningsvis kan nævnes, at det er et forslag, som kan gøre, at vi står bedre 
rustet til fremtiden. Kan også nævne, at der er få kalendere tilbage. Tak. 



Tim takkede Kurt for beretningen og efterlyste spørgsmål. 
Jens Marcher spurgte, hvor mange medlemmer der er i ØDBH. Annette oplyste, at der var 40 sidste år. 
Tim spurgte forsamlingen, om der kunne stemmes for formandens beretning. Beretningen blev godkendt. 
 
Tim giver ordet til Annette. 
 
 
Pkt. 3. Regnskab og fastsættelse af kontingent for 2019 
Annette gennemgik regnskabet som udviste et underskud på 7.187,00 kr. og balancerede med 111.202,52. 
 
Jens Marcher spurgte til posten kåringsgebyr med en indtægt på 2900 kr. Det bestod af 1200 kr. + 900 kr. fra 
Gørlevudvalget samt 800 kr. fra DBH til køb af præmie. Jens Marcher: Det er medlemmerne, der er med til at bruge 
pengene, så jeg synes, at det er ok.  
Kurt: En stor forudsætning for at få tingene til at hænge sammen er at lave sociale arrangementer. Det kan godt 
have sin pris. 
Ole Larsen: Hvis vi giver mere i kontingent, så kan beløbet trækkes fra i regnskabet – det er dog nok ikke mange, som 
kan det. 
Regnskabet er godkendt af forsamlingen. 
Kontingent 2019.  
Kurt: Jeg har ikke ændret mening, så jeg vil foreslå at kontingent for 2019 skal være uændret. Så må vi se på, om vi 
kan få det samme godkendt i Jylland. 
Tim konstaterer at forsamlingen kan stemme for uændret kontingent i 2019. 
 
Pkt. 4. Indkomne forslag. 
Ingen forslag modtaget 
 
Pkt. 5. Valg af: 
A Bestyrelse og suppleant 
På valg er Kurt Andersen - genvalgt 
 Alan Waring - genvalgt 
Suppl. Peter Olsen får 8 stemmer - Helle foreslår Simon, som får 14 stemmer 
 Simon Brix Jensen valgt 
 
B. Revisor og suppleant 
På valg er Ib Nielsen – Ib foreslår Jens Marcher, men Ib modtager valg, og er dermed genvalgt 
Suppl. Jens Marcher vil gerne fortsætte som suppleant - genvalgt 
 
C. Dyrskuedommere og suppleant for 2018 
I 2017 var valgt Hans Aksel Christoffersen - genvalgt 
 Tim Holtzen Larsen - genvalgt 
 Alan Waring - genvalgt 
Suppl. Leif Mundt - genvalgt 
 
D. Hoppekåringsdommere og suppleant for 2018 
I 2017 var valgt Jens Evald Andersen – ønsker ikke genvalg Leif Mundt foreslået og valgt 
 Alan Waring – genvalgt 
 Tim Holtzen-Larsen - genvalg 
Suppl.  Leif Mundt – Kurt foreslår Helle, som får 14 stemmer og Louise foreslår sig selv og får 7 stemmer 
 Helle Aabern er valgt 
 
E. Følskuedommere og suppleant for 2018 
I 2017 var valgt Alan Waring - genvalgt 
 Tim Holtzen Larsen - genvalgt 
 Leif Mundt - genvalgt 
Suppl.  Louise Bøgelund – Peter Olsen foreslået af Villy. Peter takker nej – Louise er dermed genvalgt 
 
Tim ønsker de valgte tillykke med valget, og foreslår kaffe inden eventuelt. 



Pkt. 6. Eventuelt. 
Louise Bøgelund orienterede om det arrangement, som desværre blev aflyst i efteråret. Dyrlægen vil gerne 
gennemføre, og Louise afventer nærmere om tidspunkt der fra. 
Rene Hansen: Foreslår en udflugt til ardennerfolk i Sverige. Det var nærliggende – og måske uden den store udgift, 
hvis det kunne blive en endags tur i det sydlige Sverige. 
Tim noterede forslaget. 
 
Tim fortsætter: Nu vil jeg gerne fortælle en historie om en mand og alle hans belgiere: 
 
”Det var på Roskilde Dyrskue i 1992, at Kurt Andersen, sammen med familien blandt publikum, overværede 
konkurrencen om sjællandspræmiehingsten. Kurt havde erhvervet sig hingsten Duko Skovvang efter hingstekåringen 
på Vilhelmsborg i foråret, og nu var hingsten i sit livs form, ikke alle havde forudset det, men hingsten vandt fornemt 
konkurrencen! 
 
Kurt Andersen havde på dette tidspunkt allerede købt sine første hopper, men denne sejr var uden tvivl det, der 
tændte en stor gnist hos Kurt, der fik mod og lyst til meget mere indenfor belgieravlen, og snart kom der mange flere 
og flotte resultater. 
 
Kurt Andersen har med sine egne hopper og hingste igennem årene opbygget sin egen hoppestamme, og den senest 
kårede fløjhoppe, som er fjerde generation, står som et solidt eksempel på kvalitet. 
 
Den største triumf har dog ubetinget været den store samling efter fløjhingsten Borneo K, som ved et stort 
arrangement hjemme på Vollerupgård, med mange besøgende, opnåede den høje anerkendelse: 1. kl. , 1. gr., 23 
point. 
 
Kurt Andersen har næsten fra starten været engageret i bestyrelsesarbejdet, og fra start blev det klart, at Kurt som 
formand i ØDBH stod for en sund økonomi og et godt socialt miljø i foreningen. Kurts diplomatiske tilgang, og hans 
lune humor, har gjort ham afholdt blandt medlemmerne. 
 
Kurt Andersen har desuden været formand for Dansk Belgisk Hesteavl hele to gange. 
 
Når man har været formand for ØDBH i næsten tre årtier, så kommer man ikke uden om, at der også har været svære 
tider. 
 
Årsagerne springer vi over i dag, men der skal ikke herske tvivl om, at medlemmerne har meget at takke Kurt 
Andersen for. 
 
Set over Kurts formandsperiode i ØDBH, så ligger der en stor arbejdsindsats til grund for den relativt store stabilitet, 
som vi trods alt har haft i Øst Dansk Belgisk Hesteavl. 
 
Det er derfor en enig bestyrelse, der i dag har den store glæde at udnævne Kurt Andersen til æresmedlem af Øst 
Dansk Belgisk Hesteavl.” 
 
Efterfølgende var der et bevis på æresmedlemsskabet og en gavekurv til Kurt, blomster til Grethe, og der blev taget 
billeder sammen med resten af bestyrelsen. 
 
Kurt Andersen takkede dirigenten for ledelse af mødet, bestyrelsen for samarbejdet og referenten. Kom godt hjem. 
 
 
Ref. Grethe Høgh Hansen 


