
Generalforsamling i Herlufmaglehallen fredag den 1. februar 2019 
 
Kurt bød velkommen. Som stemmetællere blev foreslået og valgt: Erik Nielsen og Tenna Cortz, 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. 
Min beretning i år bliver nok lidt kortere, da jeg nok havde haft bedre af at ligge under dynen. Så jeg vil forsøge at 
gøre det så godt som muligt. 
 
Vi skal starte generalforsamlingen på en trist baggrund, idet foreningen har mistet tre medlemmer sidste år. 
Den 20. juni sov Arne Larsen, Saltø stille ind i en alder af 67.  
Den 27. august sov Villy Nielsen, Dianalund stille ind, 81 år. 
Den 15. september sov Bente Olsen, Døjringe ind, kun 54 år. 
Den 24. januar  sov Arne Høgh Hansen, Gørlev ind, 92 år.  
 
Der er, så vidt jeg ved, ikke noget, at vi skal tage op fra sidste år. Tak til Tenna Cortz, som nu er webmaster. Også tak 
til Karen og Grethe for hjælp til at lave årsskriftet. 
I 2018 havde vi samme antal betalende medlemmer som i 2017. Det er for lavt, men det har tidligere været højere. 
Jeg kan sige, at vi ikke er hårdere ramt, end de er i Jylland-Fyn. Før kunne vi lave arrangementer, som kunne kaste 
lidt af sig, med det bliver sværere. 
I DBH foreslog vi sidste år, at hvis der kun var hingste fra en landsdel, så skulle hingstekåringen holdes der. Så ville de 
have, at vi skulle afholde alle udgifter, hvis det skulle holdes på Sjælland. Jeg synes, at det er udmærket, at holde 
kåringen sammen med Jysk Hesteavl. De ville have, at vi skulle sætte kontingentet op. I Jylland betaler de 750 kr. 
Årsmødet gik ellers udmærket. Vi har fået et bedre samarbejde. Kasseren ville ikke mere, ”hvis Kurt skulle tømme 
kassen”. Han afleverede alle medbragte bilag og stoppede. 
Til hingstekåringen i år er der kun hingste fra Jylland. Måske skulle man drille dem lidt, og spørge, om de så vil 
afholde alle udgifter? 
 
Hingstekåring i 2018 Der var fire hingste til kåring, heraf de tre fra Sjælland. Dommerne var enige om, at alle kunne 
kåres. 
 
Roskilde Dyrskue. Dyrskuet i Roskilde havde 15 tilmeldt, heraf mødte 13. Dermed havde vi den udstilling i Danmark, 
som havde det største antal af belgiere. Dyrene var alle af høj kvalitet. Tim og pigerne havde et godt indslag på 
Dyrskuet, hvor de også deltog i gangartskonkurrencen.  
Roskilde dyrskue fejrer 50 års jubilæum i 2019. Der er flere ting i støbeskeen. Man overvejer, at en stafet skal ride fra 
tre forskellige steder evt. fra Nykøbing F og et par steder på Sjælland. 
Et andet initiativ er, som i 1994, at man vil invitere de hingste, som gennem de sidste 25 år har vundet konkurrencen 
om Sjællandspræmien samt de følhopper, som også har været Skuets Bedste. Jeg kan huske, at jeg i 1994 var inde 
med en hingst og en følhoppe. Jeg tror også at det var det år, at Jens Marcher mønstrede et føl, som trak ham hen 
over jorden? 
Omkring vaccinationer, så er det sådan, at hvis det er nogle år siden, at der er grundvaccineret, og man ikke har 
vaccineret en gang årligt der efter, så skal der startes op igen med vaccination. Man må tale med sin dyrlæge. 
 
Aktiviteter: Den 30. juni havde vi en dejlig tur op over Sanddopperne, som sluttede ved Birgit og Poul Erik 
Damsbjerg. 
Tim og pigerne lavede show på Bregentved, og jeg ved, at de er inviteret igen. Det er dejligt, når nogle tager initiativ 
til at vise belgierne. De bliver jo brugt til noget andet i dag, end da jeg startede. 
 
Hoppekåring den 7. juli i Gørlev: Her var kun tilmeldt to hopper, en 4-års og 3-års, men begge af høj kvalitet. Det er 
jo et lavt antal. 
 
Føl- og plageskue den 15. september i Gørlev: Her mødte syv stk., som også fik fine bedømmelser. Ved den lejlighed 
stillede Leif Mundt en samling af fem plage efter hingsten Bas van’t Kortstuk. Det glædede Leif, men også os andre. 
Jeg vil også rette en tak til Gørlevudvalget, som gør et meget stort arbejde for at skabe fine rammer for skuerne. 



Julefrokost: Vi var lidt færre i år, end vi plejer at være. Der er kun Anette, som ved, hvordan økonomien var. Der 
drikkes for lidt, og det går ud over indtægterne! 
Som afslutning vil jeg sige, at hvis ikke det her skal gå helt i stå, så må vi sørge for, at der bedækkes flere hopper, og 
så skal vi se, at få nye medlemmer – som også gerne vil have en hest, og med de ord vil jeg sige tak. 
 
Tim efterlyser spørgsmål til Kurts beretning. 
Der var ingen, så Tim giver ordet til Anette. 
 
 
Pkt. 3. Regnskab og fastsættelse af kontingent for 2020 
Anette gennemgik regnskabet, som udviste et underskud på 3.452,26 og balancerede med 107.734,96. 
Jens Marcher spørger, hvordan der kan komme indtægter på Kontorhold. Anette forklarer, at det er en refusion fra 
DBH vedr. frimærker. 
Kurt konkluderer, at underskuddet på de 3.400 kr. er under det halve af, hvad det var sidste år. Et par medlemmer 
færre – lidt udgifter på julefrokost er forklaringen på underskuddet. 
Med hensyn til formuen på 107.734,96 kr., så var den på omkring 170.000 kr. for 6-8 år siden, men jubilæumsfesten 
etc. gør, at den nu er mindre, og det er jeg helt rolig ved. 
Tenna Cortz spørger, om det er statsobligationer eller andre. Anette ved det ikke. 
Kurt oplyser, at det er mere end 15 år siden, at der blev købt nogle værdipapirer, som blev ændr til obligationer, og 
det er dem, der giver renteafkast. 
 
Tim spørger, om forsamlingen kan godkende regnskabet. Det godkendes enstemmigt. 
 
Kontingent 2020.  
Kurt: Det er ikke sikkert, at vi kommer igennem uden kontingent stigning på fredag, men da det ikke er varslet, så vil 
jeg vil opponere mod en stigning for 2019. Derfor vil jeg foreslå uændret kontingent her. 
Tim konstaterer at forsamlingen stemmer for uændret kontingent i 2020. 
 
Pkt. 4. Indkomne forslag. 
Persondataloven. Kurt giver ordet til Anette, som er mere inde i det, men nævner, at vi nok bliver nødt til at lave en 
vedtægtsændring. 
Anette: den 25. maj sidste år blev indført ny Persondatalov. Der findes noget, der hedder persondataloven i forhold 
til fritidsforeninger. Der har jeg fundet en skabelon som evt. kan bruges, men vil bevirke, at vedtægterne også skal 
ændres. 
 
Anette oplyser, at det f. eks. betyder, at der skal være samtykke fra en person, hvis et billede sættes på 
hjemmesiden og personens navn nævnes. 
 
Ved udmeldelse af foreningen skal alle data slettes senest et 1/2 år efter, at medlemsskabet er ophørt. Regnskaber 
skal gemmes i fem år, og skal opbevares aflåst med to låse. Opbevares hos formand og kasserer. 
 
Det blev drøftet at lave en tilføjelse til vedtægterne ift. Persondataloven og at teksten bør være: 
”Privatlivspolitik/medlemspolitik for Øst Dansk Belgisk Hesteavl i henhold til persondataloven fra den 25.05.18 findes 
hos formanden og kassereren” 
 
Ole Larsen spørger, om det vil være muligt at give en tilladelse til Alan, sådan at han frit kan sætte navn under de 
billeder, som han tager til f. eks. stambogen i foreningen. 
 
Alan Waring spørger, om det også gælder gamle billeder, altså fra før 25. maj 2018. Anette mener, at der så skal 
ringes til familien, hvis ejeren ikke er mere. Anette vil undersøge dette nærmere. 
 
Tenna Cortz mener, at det er muligt at lave en erklæring, som kan sendes ud til alle medlemmer, hvor man skal 
melde tilbage, hvis foreningen IKKE må bringe navn/navne for pågældende medlem. 
 
Tim beder om, at Tenna laver forslag til en formular. 
 



Anette gør opmærksom på, at ØDBH’s vedtægter ikke er opdateret siden 26.01.96, og udleverede en kopi af 
vedtægterne påført rød tekst for punkter, som hun mener, at der skal kigges på, og opfordrer alle til at gå hjem og se 
nærmere på vedtægterne, med henblik på rettelser til næste år. 
 
Anette nævner paragraf 8, punkt 5. Eventuelt: Her står, at ”Andre sager, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal skriftligt indgives til formanden inden d. 31. december.”. Anette nævner, at indkaldelse til 
generalforsamlingen først kommer ud mellem jul og nytår, og mener derfor, at den dato skal ændres. Det var der 
ikke enighed om, og man beholder den dato indtil videre. 
 
Kurt: Det med rødt markeret skal ændres. 
 
Kurt er spændt på, hvad jyderne har gjort ved persondataloven – men tror nu ikke, at de har haft fat i den… 
 
 
Pkt. 5. Valg af: 
A Bestyrelse og suppleant 
På valg er Ole Larsen - genvalgt 
 Torben Olsen – genvalgt 
 Tim Holtzen-Larsen - genvalgt 
Suppl. Simon Aabern - genvalgt 
 
B. Revisor og suppleant 
På valg er Ole Larsen - genvalgt 
Suppl. Jens Marcher - genvalgt 
 
C. Dyrskuedommere og suppleant for 2019 
I 2018 var valgt Hans Aksel Christoffersen - genvalgt 
 Tim Holtzen Larsen - genvalgt 
 Alan Waring - genvalgt 
Suppl. Leif Mundt - genvalgt 
 
D. Hoppekåringsdommere og suppleant for 2019 
I 2018 var valgt Alan Waring – genvalgt 
 Tim Holtzen-Larsen – genvalgt 
 Leif Mundt - genvalgt 
Suppl.  Helle Aabern - genvalgt 
 
E. Følskuedommere og suppleant for 2019 
I 2018 var valgt Alan Waring - genvalgt 
 Tim Holtzen Larsen - genvalgt 
 Leif Mundt - genvalgt 
Suppl.  Louise Bøgelund ønsker ikke genvalg. Helle Aabern valgt 
 
F. Hingstekåringsdommer 
På valg er: Kurt Andersen ønsker ikke genvalg. Foreslår Tim, som er valgt 
 
Pkt. 6. Eventuelt. 
Kurt: De to sidste år har Jørgen Kold ikke nået at blive inviteret i tide, til at han kunne deltage i årsmødet, men han 
kommer gerne fredag, derfor er mødet rykket frem. 
Man kan gå på hestedata, hvis der er tvivl om noget. Den er altid opdateret. Glæder mig til at Jørgen Kold kommer 
fredag. 
Tim vil tage notater, som kan lægges på hjemmesiden, til orientering fra årsmødet. JK kan oplyse, hvis der har været 
nogle sager, som kan være aktuelle. 
Kurt håber, at vi i fællesskab kan arbejde på, at vi bliver lidt flere medlemmer. Ikke kun for økonomien. 
 
Tim efterlyser flere spørgsmål. 
Doris Pedersen spørger, om der er nogen, der har tænkt på aktiviteter? 



Kurt: Efter generalforsamlingen skal vi i gang med at lave en aktivitetskalender. Vi modtager gerne nye initiativer. 
Gode sponsorer hører vi også gerne om… Vi kan evt. reklamere på vores hjemmeside. 
Rene Hansen: Kan man tage foredrag eller filmaften op igen en gang i efteråret? 
Kurt: Det er en del år siden, at vi sidst har haft et sådan arrangement, men der var vi også dobbelt så mange. Vi har 
haft major Mentz, Ole Buck m fl., men der var vi flere medlemmer. Jeg kan være nervøs for, om en evt. 
foredragsholder synes, at det kan være interessant. 
Tim runder af med en tak til Kurt, for at overdrage hingstekåringen til sig. 
 
Kurt takker Tim for god ledelse af mødet. Tak til Grethe for at tage referat. Det kommer på hjemmesiden. 
Kurt takker forsamlingen og opfordrer til, at man bliver og snakker og hygger lidt. 
 
Tim takker formanden og forsamlingen, og så er kaffen klar. 
 
Ref. Grethe Høgh Hansen 


