
Generalforsamling i Herlufmaglehallen fredag den 31. januar 2020 
 
Kurt bød velkommen. Som stemmetællere blev foreslået og valgt: Michael Madsen og Erik Nielsen, 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. 
Kurt indleder med at sige, at det er en stor lettelse, at der i år ikke skal bringes mindeord. Dejligt, at så mange 
deltager. Vi er kun halvt så mange, som for år tilbage, men der er heller ikke mange, som har hest. Tak for 
opbakning. 
Så vil jeg lige starte med at sige, at jeg sidste år glemte at nævne et jubilæum: Grethe havde jubilæum som sekretær 
ved generalforsamlingen sidste år. I år er 26. gang. Som ny formand i sin tid, havde jeg selv glæde af at læse i 
tidligere referater, de giver en god baggrundsviden om, hvad der er sket. 
Vi har også fået ny webmaster, Tenna. Det betyder, at vi altid får en hurtig og korrekt opdatering af hjemmesiden. 
DBH: Karen og Grethe har igen hjulpet med at udfærdige årsskriftet, og jeg synes, at det er et flot årsskrift. Bare dyrt 
at sende ud, men så længe det er muligt, så tror jeg, at medlemmerne sætter pris på at modtage årsskriftet i posten. 
Vi skal til møde i DBH på tirsdag. Der er også generalforsamling i Jylland i aften. Ca. halvdelen af bestyrelsen har på 
det seneste trukket sig, og der skal i aften findes tre nye bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Der er vist store 
problemer med at finde afløsere. 
 
 
Hingstekåring i 2019: Der var to hingste til kåring, som begge blev kåret med 9 point. Den ene født på Sjælland. Et 
lille lyspunkt: Der er i år bedækket lidt flere hopper, godt 40, så der skulle gerne fødes lidt flere føl. Tre racer 
modtager tilskud til fremme af avlen, og det er Frederiksborg, Knabstrupper og Den jyske hest. 
 
 
Roskilde Dyrskue: Med godt 113.000 besøgende var det måske lidt for mange, af hensyn til det praktiske, som f. eks. 
parkering, men et godt økonomisk resultat. Jeg synes også, at det var et godt dyrskue. Samme regler igen i år. Mange 
havde givet indput til hesteshowet. Der var 12 tilmeldte belgiere. Nogle synes nok, at dyrskuet er gået bedre, end 
andre. Mona og Ole havde et flot resultat. Konkurrencen om Skuets bedste Føl startede i 1993 og det er første gang, 
at belgierne vandt konkurrencen. 
Doris og Tim og hjælpere gjorde det meget flot. Skuets bedste samling har tidligere haft lidt svært ved at samle min. 
3 samlinger, før konkurrencen kan ske. I år deltog 9 i konkurrencen. Stort tillykke med det til jer, og til belgisk 
hesteavl, for det giver en god reklame for racen. Øvrige udstillede var ene gode dyr. 
 
 
Aktiviteter: 
Hoppekåring den 7. juli i Gørlev: Der var tilmeldt 6 hopper og vallak, desværre mødte kun tre hopper, men de var af 
god kvalitet, kåret med 9 og titlen Skuets bedste Hoppe. Der er muligvis få hopper på Sjælland, som ikke er kåret, det 
er ærgeligt, men der går nok flere i Jylland. Vi må forsøge at arbejde for, at der kåres så mange hopper som muligt. 
 
 
Grillaften den 31. august hos Doris og Tim. Det bliver nok vanskeligt for nogen, at lave en aktivitet, hvor der er så 
mange ting på programmet, som her. Ca. 200 besøgende. Det er dejligt, at der er stor opbakning. Nu vi er ved Tim og 
Doris og pigerne, så har de også været aktive ved Bregentvedskuet, til arrangementer i Skælskør og Slagelse, ved 
Roskildestafetten og meget andet. Stor tak for alt det i gør. 
 
 
Føl- og plageskue den 14. september: Der var 11 tilmeldt hvoraf de 9 mødte. Alle var dyr af høj kvalitet. Dejligt at vi 
har Gørlevskuerne. Stor tak til udvalget for den store indsats, de gør. Der er også en økonomisk fordel for 
foreningen. Vi har valgt, at det er gratis af få kåret hopper. Vi skal aflevere 400 kr. pr. hoppe til hovedforeningen, 
men det beløb dækkes stort set af de penge, der modtages fra Gørlevudvalget. Fantastisk, at de kan få det til at køre. 
 
 
 



Julefrokost i Sørbymagle forsamlingshus. 23. nov.: Stort set samme tilslutning. I Bestyrelsen synes vi, at det er et 
godt socialt arrangement. Det kan knap hænge sammen økonomisk, men med den formue vi har, er sådanne sociale 
arrangementer vigtige. Det koster i runde tal omkring 13.000 kr. for leje af forsamlingshus, mad, drikkevarer og 
hjælp. Altså en start på 260 kr. pr. deltager at holde julefrokosten, og dermed et lille underskud. 
 
Til slut vil jeg spørge: Hvad gør vi for at få nye medlemmer? Jeg håber, at i vil være behjælpelig med f. eks. at oplyse 
nye hesteejere om, at de kan melde sig ind. 
 
Det er, hvad jeg vil sige. Håber, at der er spørgsmål.  
 
Dirigenten efterlyser spørgsmål til formandens beretning.  
 
Jens Marcher: Hvor mange hingste er der tilmeldt til hingstekåringen i år? 
Kurt oplyser, at der er 1 stk. tilmeldt. 
 
Der stemmes om formandens beretning, som blev enstemmigt vedtaget. 
 
Dirigenten giver ordet til Anette. 
 
 
Pkt. 3. Regnskab og fastsættelse af kontingent for 2021 
Anette gennemgik regnskabets enkelte punkter. Regnskabet balancerede med 102.539,51 kr. og udviste et 
underskud på 5.194,00 kr. 
 
Anette oplyser, at der mangler kassebeholdning, og spørger, om det er tid til at indfri nogle af obligationerne?  
Annette efterlyser spørgsmål til regnskabet. Alan Waring spørger til kåringsgebyr på 5.402, som han synes er ret højt 
i år. Anette oplyser, at årsagen er, at hun har valgt at tage udgift til præmier med her, derfor så stort i år. 
 
Dirigenten beder forsamlingen tilkendegive, om regnskabet kan godkendes: Godkendt. 
 
Kontingent 2020.  
Dirigenten giver ordet til Kurt: Det kan godt være, at vi får problemer med det, når vi kommer til møde på tirsdag. 
Det nuværende kontingent på 500 kr. er et dejligt rundt tal. Jeg tror ikke, at vi får flere penge ind, ved at hæve 
kontingentet, da nogle måske vil vælge medlemsskabet fra, hvis kontingentet hæves. De sidste tre år har vi haft røde 
tal på bundlinjen. Mener, at det er os, der har samlet pengene sammen, og så skulle vi gerne have lov til at bruge 
dem. Jeg foreslår derfor, at vi tager lidt af formuen, og fastholder kontingent for 2021 på 500 kr. 
Forslaget vedtaget og enstemmigt godkendt. 
 
 
Pkt. 4. Indkomne forslag. 
Der er ingen indkomne forslag 
 
 
Anette er glad for, at foreningen har taget persondataloven op. Alle banker har skrevet til foreninger, og bedt om 
oplysninger for navn, adr. og cpr på alle bestyrelsesmedlemmer. Hele bestyrelsen er regnskabsansvarlig, når andet 
ikke er nævnt. Foreslår derfor en ændring i vedtægterne, sådan at det bare er formand og kasserer, der kan foretage 
regnskabsmæssige beslutninger. 
Kurt: Er det nødvendigt med en vedtægtsændring, hvis vi her vedtager, at det fremover er formand og kasserer? 
Anette svarer, at der er et krav om, at det skal stå i vedtægterne, hvis man skal undgå hele bestyrelsens underskrifter 
hver gang, noget vedrører banken. 
Alan Waring: Kan vi lave en vedtægtsændring for ØDBH her på generalforsamlingen? Foreslår så at sætte det til 
afstemning nu. 
Kurt foreslår, at der i vedtægterne tilføjes, at ”Formand og kasserer er kasse- og regnskabsansvarlig”. Forslaget blev 
enstemmigt vedtaget på forsamlingen. Annette fortalte også, at spørgsmål stillet af banken blev afleveret inden 
fristen den 15. dec. Alligevel modtog hun en rykker i januar. De havde ikke fået scannet alt ind! 
 
 



Pkt. 5. Valg af: 
A Bestyrelse og suppleant 
På valg er Kurt Andersen – genvalgt 
 Alan Waring – genvalgt 
Suppl. Simon Aabern - genvalgt 
 
B. Revisor og suppleant 
På valg er Ib Nielsen – ønsker ikke genvalg. Helle Aabern foreslået og valgt 
Suppl. Jens Macher – ønsker ikke genvalg.Poul Erik Damsbjerg foreslået og valgt 
 
C. Dyrskuedommere og suppleant for 2020 
I 2019 var valgt Hans Aksel Christoffersenen - genvalgt 
 Tim Holtzen Larsen - genvalgt 
 Alan Waring - genvalgt 
Suppl. Leif Mundt - genvalgt 
 
D. Hoppekåringsdommere og suppleant for 2020 
I 2019 var valgt Alan Waring – genvalgt 
 Tim Holtzen-Larsen – genvalgt 
 Leif Mundt - genvalgt 
Suppl.  Helle Aabern - genvalgt 
 
E. Følskuedommere og suppleant for 2020 
I 2019 var valgt Alan Waring - genvalgt 
 Tim Holtzen Larsen - genvalgt 
 Leif Mundt - genvalgt 
Suppl.  Helle Aabern - genvalgt 
 
 
Pkt. 6. Eventuelt. 
Jens Marcher havde savnet grillaften. Ros til Doris og Tim, og tak for et flot arrangement.  
Bent Rasmussen vil gerne holde grillaften til sommer. 
Kurt: tak for valget. Efterhånden er det snart det eneste, man kan lave, at følge lidt med i, hvad der sker. Jeg nyder 
arbejdet, men lidt ked af, at det går, som det gør, og håber, at i gør lidt reklame for foreningen, hvor det er muligt. 
Jeg sender gerne PR materiale frem til nye medlemmer. Mange kunne få glæde af at henvende sig til foreningen 
inden hestekøb. 
Nu håber jeg på, at der vil være en god tilmelding til Roskilde Dyrskue, hoppekåring og føl- og plageskue i Gørlev. Evt. 
nævne på facebook, hvor der kunne være potentielle nye medlemmer. 
Tim: Hvis der er nogen, som har heste til salg vil jeg foreslå, at der sendes en mail til Tenna, med billede, data og tlf. 
nr. så jeg kan henvise til hjemmesiden. Mail står i aktivitetskalenderen. 
Alan konstaterer, at det er nødvendigt med reklame, og at evt. hestesalg ikke må misses p.g.a., at der måse ikke når 
at blive svaret på henvendelser. 
 
Tim efterlyser flere kommentarer. 
Der er ikke flere, og Kurt får ordet for at runde generalforsamlingen af. 
 
Kurt konstaterer, at det vist kaffetid – vi kan jo fortsætte efter, hvis noget melder sig. 
 
 
Ref. Grethe Høgh Hansen 


