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Kurt bød velkommen. Måske er vi lidt færre end vi plejer at være. Som stemmetællere blev foreslået Erik 
Nielsen og Tenna Cortz, som blev valgt, 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. 
Denne beretning er nok den mærkeligste beretning, jeg har lavet, i de 30 år jeg har været formand. Jeg vil 
begynde med DBH, som har to opgaver om året, nemlig hingstekåringen og årsskrift/stambog. Frygtede i 
fjor for årsskriftets indhold, men p.g.a. alle historierne fra avlere blev bogen samme omfang som tidligere, 
men jeg frygter for i år. De, som har en historie, har nok skrevet i 2020, men det skal ikke afholde nogen fra 
at skrive en historie i år. I skal ikke holde jer tilbage. Inden coronaen i 2020 greb om sig, nåede vi at holde 
årsmøde. Det har vi ikke nået i år. I Jylland har de sløjfet generalforsamlingen i år og udskudt den til 2022. 
Vi syntes, at det var rart, at vi kunne samles her i aften. Jeg har været med til mange årsmøder, ikke lige 
gode alle, men nu er der en bedre ånd. Bestyrelsen i Jylland er gået fra 11 til 7, som alle ønsker et godt 
samarbejde. På årsmødet har der, de senere år, været røde streger på bundlinjen, så sidste årsmøde havde 
vi valget om en højere kontingentforhøjelse til DBH, eller at finde penge et andet sted. Det blev derfor 
vedtaget, at det var landsdelsforeningerne, som selv skulle stå for at udsende årsskrift. På landsplan har vi 
omkring 100 medlemmer. Vi er 40, og i Jylland 60. Da jeg kom til omkring år 1990 var der ca. samme antal 
medlemmer som i dag, men i 2000 var vi ca. 100 medlemmer, så vi er halveret. Værre er det i Jylland, da jeg 
kom med havde de 200-250 medlemmer. Ved årsskiftet var de godt 60 medlemmer. 

De, der er medlemmer synes nok, at årsskriftet er et samlingspunkt. Det er alfa og omega, at vi også 
fremover kan udgive et årsskrift. I 2020 blev en hingst kåret med 9. I 2021 blev en hingst kåret med 9 point. 
Det var en hjemme kåring. Der blev kåret 10 hopper, fordelt med 4 i Jylland og 6 i ØDBH. Her blev 2 kåret 
med 9 og 4 med 8 point. 
I 2020 er der bedækket 53 hopper, mod 41 i 2019, en lille fremgang fra året før, så jeg håber på lidt flere føl 
i år. 

Vi fik holdt generalforsamling sidste år, og ingen bemærkninger til det udsendte referat. 

Roskilde Dyrskue blev aflyst i 2020. I år troede man til det sidste, at skuet kunne gennemføres. Jeg synes, at 
skuet blev holdt til grin. De kunne lige så godt have meldt ud i ordentlig tid, at det ikke ville være muligt at 
afholde skuet i år. Der har været digitale møder. Der var samme antal tilmeldte heste på skuet i 2021, 2020 
og 2019. I 2021 var der 9 tilmeldte belgiere. 

Hoppekåring i ØDBH blev, for første gang i 44 år, afholdt som hjemmekåring. Vi blev enige om, at det var 
en bedre løsning, end at der slet ikke blev holdt kåring. Seks blev kåret. Dommerne og undertegnede var 
enige om, at vi ikke ville uddele titlen som Årets Hoppe i ØDBH 2020 under disse forhold. To blev kåret med 
9 point, det var en 3-års og en ældre hoppe. Fire blev kåret med 8 point. 

Gørlevudvalget. Der var møde i tirsdags. Sidste år aflyste man begge skuer. Desværre stopper Lotte Bing, 
da hun ikke synes, at hun kan afse tid til skuerne mere, men vil gerne hjælpe, med at sætte en ny ind i 
arbejdet. Måske mere end en til at overtage arbejdet. Det bliver et tab. Jeg tror ikke, at der bliver 
hoppekåring i juli i år. Så vil vi flytte hoppekåringen til september, tillige med Føl- og plageskuet. Hvis man 
har kræmmermarked hver uge, må man godt have mange tilskuere, men ved kun et par skuer om året, så 
er det max. 500 personer samt hegn om hele pladsen. Det kan ikke lade sig gøre. 



Jørgen Arnam har forsøgt alt. Har kontaktet politiet, som henviste til kommunen, som henviste til politiet 
o.s.v. Vi synes det er urimeligt. Reglerne er vanskelige, men jeg tror ikke på, at vi kommer til at holde
hoppekåring i juli. Der er tilmeldt 3 hopper. Vi håber, at de kommer til efteråret. Vi har haft stor glæde af
Gørlevskuet. De må ikke have overskud, men skal uddele til de deltagende foreninger.

Jeg er vidende om, at der er født 8 føl, hvoraf de 6 er hoppeføl. Den 15. august sidste år havde vi 
grillarrangement hos Bent Rasmussen. Godt besøgt og en god dag, og jeg ved, at en af årsagerne til, at det 
lykkedes så godt, var opbakning og hjælp til arrangementet fra Helle og Simon, også stor tak til jer, for en 
god eftermiddag. 

Jeg sad lige og så på medlemslisten. Hvis vi er 35-40 medlemmer, så er der kun 10 ud af disse, som har hest. 
Jeg er meget glad for, at de som ikke har hest mere, støtter op om foreningen. Tak for det. 

Det er, hvad jeg har at berette ved denne generalforsamling. Tak 

Tim takker Kurt og efterlyser spørgsmål. 

Jens Marcher: Rart med indslag fra medlemmer i bogen, men savner billeder fra skuerne. Godt alternativ. 

Beretningen godkendt. 

Pkt. 3. Regnskab og fastsættelse af kontingent for 2022 
Da kasserer Annette Olsen ikke kunne være til stede, læste Kurt regnskabet op. 

Kontingentet har været det samme i flere år. Vi får renter ind på kontoen. Indtægter fra kåringsgebyr sat til 
500 kr. pr. hoppe, da vi skulle køre rundt til hjemmekåring. I alt 3000 kr. kom ind. 
Indtægter fra arrangementer er halveret, da der ikke har været nogen. De 8.400 kr. er tilskud fra 
Gørlevudvalget. Salg af kalendere er som foregående år. Kontorhold 0 i 2020. Indtægter i alt 32.080,00 kr. 

Årets overskud er på 5.065,00 kr., bl.a. fordi der ikke er købt præmier, som udgør en del af de tidligere års 
underskud. Formue 2020 er 107.602,88 kr. 

Dirigenten efterlyser spørgsmål til regnskabet. Regnskabet blev godkendt ved håndsoprækning. 

Kontingent 2022.  
Kurt: Med den formue vi har, som vi alle har været med til at samle sammen, synes jeg ikke, at 
kontingentet skal hæves. Jeg foreslår uændret kontingent. Vedtaget. 

Pkt. 4. Indkomne forslag. 
Ingen modtaget 

Kurt foreslår, at så snart vi får lempet coronareglerne, håber vi, at vi kan få en sammenkomst i august, så 
hvis nogen har et forslag, som bestyrelsen kan arbejde videre med, hører vi gerne om det. I en lille forening, 
som vores, er det sociale med til at styrke foreningen. 

Tim mener, at besøget på kasernen måske kan tages op igen. Dem i Jylland er klar til, at vi prøver igen. 

Kurt forventer, at Jylland inden for den næste måned, indkalder til møde i DBH. 



Jens Marcher: Skal der ikke holdes en generalforsamling i Jylland? Kurt kender ikke reglerne. Normalt skal 
man. Der er to møder i DBH, og det er årsmødet og redaktionsudvalgsmødet. 

Tim efterlyser andet. Der holdes kaffepause. 

Pkt. 5. Valg af: 
A Bestyrelse og suppleant 
På valg er Tim Holtzen-Larsen - genvalgt 

Ole Larsen - genvalgt 
Torben Olsen – genvalgt 

Suppl. Simon Aabern - genvalgt 

B. Revisor og suppleant
På valg er Ole Larsen - genvalgt
Suppl. Poul Erik Damsbjerg – afløses af Dorte Cortz
Kurt oplyser, at Anette har sagt, at hun gerne vil aflastes for at føre regnskabet. Vi håber, at Helle vil det.

Udgår i år: 
C. Dyrskuedommere og suppleant for 2021
I 2020 var valgt Hans Aksel Christoffersen

Tim Holtzen Larsen 
Alan Waring 

Suppl. Leif Mundt 

D. Hoppekåringsdommere og suppleant for 2021
I 2020 var valgt Alan Waring – genvalgt

Tim Holtzen-Larsen – genvalgt 
Leif Mundt - genvalgt 

Suppl. Helle Aabern - genvalgt 

E. Følskuedommere og suppleant for 2021
I 2020 var valgt Alan Waring - genvalgt

Tim Holtzen Larsen - genvalgt 
Leif Mundt - genvalgt 

Suppl. Helle Aabern - genvalgt 

Pkt. 6. Eventuelt. 
Tenna: Tag gerne så mange billeder som muligt (liggende format) til kalender og årsskrift, som bedes 
sendes til belgier_web@hotmail.com. 

Der var ikke flere punkter, og dirigenten giver ordet til Kurt. 

Kurt siger tak til Tenna, for at det altid går hurtigt med at få tingene op på hjemmesiden. Det er en stor 
hjælp. Og, tak til Tim for regulær og myndig ledelse af generalforsamlingen. Håber, at vi snart kan vende 
Corona ryggen, så vi kan beskæftige os med vores hobby igen.  
Tak for i aften 

Ref. Grethe Høgh Hansen 
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