
Generalforsamling i Slots Bjergby Forsamlingshus fredag den 28. 

januar 2022 
 
Kurt Andersen bød velkommen. Vi er lidt færre end vi plejer at være. Som stemmetællere blev foreslået 

Tenna Cortz og Jens Marcher, 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 indledte sin beretning med en trist begivenhed idet Anders Høgh Hansen sov stille ind den 19. dec. Det 

kan godt være, at Anders måske ikke altid var helt enig i, hvad der foregik i Dansk Belgisk Hesteavl, og det 

kan ærgre mange, men det betyder i hvert fald, at vi må anerkende det arbejde som Anders og Bente har 

udrettet. De fik deres første hopper i 1992. Der er ikke nogen andre i landet, som har opnået så mange 

præmier og anerkendelser som dem, enten det har været på kåringer eller udstillinger, på enkeltdyr eller 

samlinger. Vi kan kun beklage at de ikke fik lov til at være her så længe. For mit eget vedkommende har jeg 

haft et meget tæt samarbejde med Anders i mange år. Anders var sekretær i DBH mens jeg var formand, og 

han var kasserer i ØDBH gennem mange år. Anders og Bente har gennem tiden holdt mange fantastiske 

fester og sammenkomster. En stor glæde for os var det, at Anders nåede at holde en fin fest den 28. aug. En 

forsinket fejring af hans 60 års fødselsdag. På trods af det jeg har nævnt, er jeg stolt af, at jeg kunne kalde 

Anders for min ven til det sidste. Jeg vil bede jer rejse jer og udbringe et æret være Anders’ minde. 

 

Om beretningen vil jeg sige, at såvel 2021 som 2020 har været nogle mærkelige år. I 2021 valgte vi at 

gennemføre en generalforsamling den 21. maj. Referatet kan ses på hjemmesiden. Jeg har den glæde at 

kunne meddele, at jeg mener, at vi har fået 7-8 nye medlemmer. 

 

Vedr. DBH. Der har ikke været noget årsmøde i 2021 og i Jylland har de heller ikke haft generalforsamling i 

2021. Så det eneste der er foretaget i 2021 er årsskriftet. Igen kunne vi udgive et årsskrift, selvom der ikke 

var så mange historier i år. Hvis nogen har en historie eller en oplevelse med sine heste, som de gerne vil 

dele med andre, så hører redaktionsudvalget gerne om det. 

 

Når der ikke foregår noget i DBH hører vi heller ikke så meget til, hvad der foregår på landscentret, Seges. 

Der har været tale om, at alle heste skulle registreres i CHR. Måske har de været lidt hurtige, og det bliver 

nok udsat lidt. Man kan følge med på landscentrets hjemmeside, men der er ikke fundet en praktisk løsning 

endnu.  

 

Roskilde dyrskue har ikke været afholdt i 2020 og 2021. Der er møde i hesteudvalget på torsdag. Med de 

lempelser der er kommet nu, må det være muligt at afholde dyrskuer i år. 

 

Der har været et samarbejde med Jylland om besøg på garderhusarkasernen. Vi håber på, at vi kan 

gennemføre det, måske i april. Det kunne blive en god dag. Der kommer program, hvis vi bliver enige om at 

gennemføre arrangementet. 

 

Den 7. august var der hyggedag og grillaften hos Helle og Simon Aabern. Mange tak for en god dag hos jer 

med dejlige heste og en fin konkurrence. De, der vandt konkurrencen var nok dem, der var hurtigst til at 

google! Tak for alt det arbejde i har lagt i, at det blev en god dag for alle. 

 

Hoppekåring i Gørlev blev aflyst p.g.a. corona restriktioner. Man valgte at holde kræmmermarked i juli, 

men med den begrænsning, at der kun måtte være 500 gæster på pladsen. Hoppekåringen blev udskudt til 

føl- og plageskuet i september. 

 

Føl og plageskue og hoppekåring i Gørlev den 18. september. Der blev holdt hoppekåring med 3 stk. til 

kåring, hvor Lærke af Søtofte opnåede 10 point og Årets Hoppe i ØDBH 2021. Tillykke til Bent Rasmussen. 

Der var 7 stk. i forskellige kategorier til føl- og plageskuet. Dejlige føl og plage, det ser lovende ud for 

fremtiden. 

 

I Gørlevudvalget er det besluttet, at der fremover bliver opkrævet 100 kr. i tilmeldingsgebyr, da man er trætte 

af, at mange af de tilmeldte heste ikke kommer. Det vil gælde både ved hoppekåringen og ved føl- og 

plageskuet. De, der møder får de 100 kr. tilbage. Jeg vil foreslå, at de 100 kr. som bliver tilbagebetalt skal gå 

til foreningen kasse, da kontingentet i mange år er holdt nede, og at det har været gratis at udstille.  

 



For et års tid siden meddelte Anette Olsen, at hun ønskede at blive fritaget for jobbet som kasserer. At skifte 

kasserer er en vanskelig sag. Der er flere gange sendt fuldmagter fra bestyrelsen, og jeg vil gerne sige tak til 

Anette, for at du har hjulpet os med at få tingene på plads, og at få en god overdragelse til Helle. 

 

Desværre må jeg slutte med endnu en kedelig meddelelse, idet Erik Nielsen har meddelt, at han af 

helbredsmæssige årsager ønsker at blive fritaget for hvervet som racerepræsentant. En opgave som han har 

påtaget sig i mere end 20 år. Det er vigtigt at have en god racerepræsentant, som har overblik over program 

og tider ved skuer og kåringer. Der var forståelse for beslutningen, og de tilstedeværende klappede og sagde 

tak til Erik.  

 

Den 27. november afholdt vi julefrokost her i forsamlingshuset. Det er et fint sted her, og der var god 

tilslutning. Eneste negative er, at der blev et lille underskud, men for et par år siden blev det besluttet, at der 

var så mange penge i kassen, at det var i orden, så længe pengene kom medlemmerne til gode. 

 

Også tak til Grethe for at skrive referat ved generalforsamlingen. 

 

Tim takkede formanden for beretningen og efterlyste spørgsmål.  

Jens Marcher: Findes der stadig heste, der ikke er registreret eller chipset? 

Kurt mener ikke, at der er indenfor vores race – men måske nogle gamle ponyer. Heste, som ikke har gyldigt 

hestepas kan ikke slagtes. 

Alan Waring: De 100 kr. skal det forstås pr. hest? Ja 

 

Dirigenten bad medlemmerne stemme om formandens beretning. Den blev enstemmigt vedtaget. 

 

Tim gav derefter ordet til Anette 

 

 

Pkt. 3. Regnskab og fastsættelse af kontingent for 2023 

Anette gennemgik regnskabet. Der er lidt flere medlemmer, til gengæld en ny post i form af minusrenter, 

samtidig med at bankerne kræver gebyrer, der er steget fra 150 kr. til 300 kr. pr. kvartal. Obligationerne er 

solgt med et tab, men der er en mindre indtægt af renter i 2021 på disse. Regnskabet udviste et underskud på 

3.770,70 kr. og balancerede med 88.246,88 kr. 

Anette efterlyser spørgsmål. Fortæller, at hun har haft regnskabet i 6 år. Der har været mange penge i kassen, 

men der bliver også brugt mange, nu bl.a. til gebyrer. Hendes holdning er, at en ting er, at man ikke sætter 

kontingentet op, men at man så bør lave arrangementer, så de løber rundt. 

Kurt: Vi plejer at få tilskud fra Gørlevudvalget, men de er endnu ikke er nået at komme. Hvis de var, så 

havde der ikke været underskud. 

Anette: Der har heller ikke været brugt penge på præmier.  

Kurt: Vi har tidligere betalt 500 kr. til landscentret for at få kåret en hoppe, men nu har vi kørt med gratis i 

nogle år, og så kan det være, at vi skal gøre som Anette siger, at arrangementer skal kunne gå rundt. Der er 

røde tal på bundlinjen, men den lille medlemsfremgang i år er positivt. 

Tenna: Hvor mange kalendere er der tilbage? Anette oplyser at der er 1 stk. tilbage. Her dækkes udgiften 

Anette: Kassererskifte er en langtrukken affære. Vi startede i marts-april med en henvendelse til banken, men 

først nu har Helle modtaget login, så hun kan komme på banken.  

Tim efterlyser flere spørgsmål. 

Torben: Hvis vi skal finde penge, så kan vi selv betale kåringsgebyr. Svært at sige, om det flytter nogle 

hopper til kåring. Godt at det er gratis, hvis det holder nogen tilbage. 

Kurt: Nu får vi nogle 100 kr. retur for tilmeldingsgebyr retur fra Gørlevudvalget. Vi betaler 400 kr. til 

landskontoret for hver kåret hoppe. 

Kurt: Skal vi konkludere, om vi skal opkræve de 400 kr. pr. hoppe – og beholde de 100 kr. fra 

Gørlevudvalget? 

Tim konkluderer, at vi er enige om, at vi nu betaler de 400 kr. i kåringsgebyr – og at foreningen beholder de 

100 kr. fra Gørlevudvalget. 

Kurt: Vi vedtog for 2 år siden, at lokalforeningerne selv skulle betale porto til udsendelse af årsskrift. Fristen 

for levering af årsskriftet blev sat lidt frem, og det var muligt at udlevere bogen ved julefrokosten. 

 

Der blev stemt om regnskabet som blev godkendt. Tak til Anette. 

 

Kontingent 2023.  
Kontingent fastholdes på 500 kr. 



Pkt. 4. Indkomne forslag. 

Ingen modtaget 

 

 

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 

Kurt foreslår Anette som revisor – afløser derfor Helle som revisor 

På valg er Helle Aabern – Anette Olsen foreslået og valgt 

Suppl. Dorte Cortz - genvalgt 

 

 

C. Dyrskuedommere og suppleant for 2022 

I 2020 var valgt Hans Aksel Christoffersen – Kurt foreslår genvalg af Hans Aksel, som blev genvalgt 

 Tim Holtzen Larsen - genvalgt 

 Alan Waring - genvalgt 

Suppl. Leif Mundt - genvalgt 

 

D. Hoppekåringsdommere og suppleant for 2022 

I 2021 var valgt Alan Waring – genvalgt 

 Tim Holtzen-Larsen – genvalgt 

 Leif Mundt - genvalgt 

Suppl.  Helle Aabern - genvalgt 

 

E. Følskuedommere og suppleant for 2022 

I 2021 var valgt Alan Waring - genvalgt 

 Tim Holtzen Larsen - genvalgt 

 Leif Mundt - genvalgt 

Suppl.  Helle Aabern - genvalgt 

 

Tim sagde tak til alle, som hjælper med regnskab, arrangementer m.m. i årets løb. 

 

Pkt. 6. Eventuelt. 

Alan: Vil gerne sige tak til Erik for tiden som racerepræsentant. Jeg kan huske den støtte du altid har været, 

med fingeren på pulsen. Du har arbejdet upåklageligt. Fuld respekt for, at du har valgt at stoppe og tak.  

Tak til Anette for at tage regnskabet i sin tid. 

 

Tim oplyser, at Helle har oprettet en mailadr. til kassererjobbet: odbhkasserer@hotmail.com 

 

Kurt: For det første vil jeg gerne sige tak for valget. Jeg har været med i 31 år, og har overvejet. Jeg magter 

ikke så meget, men har en god hjælp i Tim. Jeg vil også gerne sige tak til Tenna. Du er meget hurtig til at 

sætte ting på hjemmesiden – og i det hele taget til at opdatere. 

 

Tim takkede Kurt og sagde, at han er ked af, at Erik stopper. Tak her fra. Håber, at vi stadig ser dig. 

Tim efterlyste spørgsmål. 

 

Kurt: Spørgsmålet om ny racerepræsentant vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde. Doris er foreslået. 

Kurt oplyser, at bestyrelsen klarer det valg. 

 

Kurt takkede Tim for at lede mødet og Grethe for at skrive referat. Håber, at nogen vil have lyst til at 

arrangere en dag i løbet af eftersommeren/efteråret. Vi hører gerne, hvis nogen er interesserede. 

 

 

Ref. Grethe Høgh Hansen 


