
Generalforsamling i Sørbymagle Forsamlingshus fredag den 27. januar 2023 
 

Kurt bød velkommen. Første punkt på dagsordenen var valg af stemmetællere. Karina og Tenna blev 

foreslået og 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. 

Når vi starter generalforsamlingen plejer vi at mindes de, som vi har mistet det forgangne år. Den 11. maj 

2022 døde Verner Andersen, 85 år gammel, efter et aktivt liv. Verner var formand for ØDBH fra, hvor han 

blev valgt ind i bestyrelsen i 1985 og til 1991. Den 19. maj sidste år døde Jørgen Waring, 83 år gammel. Han 

havde en kort debut i belgisk hesteavl fra sidst i 1980’erne og til først i 1990’erne. Belgisk hesteavl var nok 

ikke helt gearet til hans niveau. Den 19. november 2022 døde tidligere formand for Dansk Belgisk Hesteavl 

Peder Østergaard, 93 år gammel. En mand, som jeg altid har sat stor pris på og jævnligt snakkede med.  

Æret være deres minde. 

 

Jeg plejer at kommentere årsskriftet. Hvis ikke Karen og Grethe var med, så tror jeg ikke, at nogen af de to 

landsdelsforeninger kunne magte det. Trykkeren slog i år 3.000 kr. af prisen, p.g.a. den måde, han fik det 

leveret på. Jeg har ikke nogen bemærkninger fra den forrige generalforsamling. Der er udsendt referat, som 

også står på hjemmesiden. 

 

Vi har haft en lille tilbagegang på 3-4 medlemmer sidste år, men i begyndelsen af det nye år har vi fået 2 nye 

medlemmer. 

 

Dansk Belgisk Hesteavl har 2 aktiviteter, som er afvikling af hingstekåring og udarbejdelse af årsskriftet. I 

forbindelse med DBH, så synes jeg faktisk at landsdelsforeningerne har fået et bedre klima, og det er meget 

tilfredsstillede, samtidig med at det skaber lidt interesse, når man føler, at man er fælles om arbejdet. Der er 

også generalforsamling i Jylland i dag. I 2022 blev der kåret en hingst med 9 point. Den er efterfølgende rejst 

til Sverige hos Tomas. Det er meget positivt, at der sidste år er bedækket 45 hopper. Det er 20-25 pct. flere 

end de foregående år. Det tegner lyst for fremtiden, og det tror jeg også, at der bliver brug for. Jeg har ikke 

oplevet, at det har været nogen super god forretning at avle belgierheste, men for 3-4 år siden var der så få, at 

der nu er en bedre pris. Jeg håber også, at når folk tager ud og køber hest, ikke bare køber billigst muligt, 

men går til de kendte avlere, hvor man også kan få viden med i købet. 

 

Der er født 4 hingste- og 6 hoppeføl i 2022. Et eksempel på et bedre samarbejde de to landsdelsforeninger 

imellem, var et fælles arrangement på Antvorskov Kaserne, hvor dagen sluttede hos Tim og Doris. En stor 

ros til Tim og Doris for planlægning af dagen. Årsmødet holdes hos Søren Brems den 18. febr. 

 

Roskilde Dyrskue den 27.-29. maj havde 8 tilmeldte belgiere, hvoraf de 5 mødte, alle følhopper. Skuet 

havde godt 90.000 besøgende. Der er møde i dyrskueudvalget den 7. februar. Har på fornemmelsen, at der er 

nye tiltag på vej. Fristen for tilm er 1. april. Hold øje med hjemmesiden for eventuelle nye tiltag. 

 

Som noget nyt skal alle heste registreres i CHR. Man kan gå ind på Seges’ hjemmeside og få vejledning til, 

hvordan man får et CHR nr., hvis man ikke har et i forvejen. Jeg har også et dokument, som Tenna vil lægge 

ind på hjemmesiden snarest, så kan man også læse der. 

 

Hoppekåring den 10. juli i Gørlev. Der var tilmeldt 6, hvoraf der mødte 3 hopper og en vallak. Årets 

Hoppe i ØDBH blev Nizja af Damsbjerg fra Poul Erik Damsbjerg. Lotte er stoppet i Gørlevudvalget og som 

hendes afløser var Johnny Skouenby fundet til at skulle stå for hesteudstillingen fremover. Nanna Larsen 

skulle hjælpe til med hesteudstillingen. Det viste sig, at kemien mellem racerepræsentanter, gørlevudvalget 

og Johnny ikke var god. Nanna meddelte også, at hun ikke ønskede at fortsætte samarbejdet. Jeg var til møde 

og fik en forklaring på, hvad der var galt. Samarbejdet ophørte og Nanna og Mette Thorshøj fortsatte 

arbejdet i fællesskab, og det slap de godt fra med føl- og plageskuet. 

 

Sommerarrangement den 20. august. Tak til Katrine og Kim for en god eftermiddag. Det betyder jo også, 

at hvis vi skal gentage en sådan dag, vil jeg hermed gerne efterlyse, om nogen kunne tænke sig at invitere.  

Efter årsmødet vil bestyrelen samles om en aktivitetsplan for året. 

 

Føl- og plageskue i Gørlev den 17. september havde 14 stk. tilmeldt, hvoraf 12 mødte. Det er længe siden 

med så mange. Evalueringsmøde i Gørlevudvalget: igennem en lang årrække har vi fået et tilskud, som har 



været til gavn for vores økonomi. Men da det nu ser ud til, at udvalget ikke kan undgå momsregistrering, 

som også er et krav fra myndighederne, skal det ikke forventes, at der bliver overskud at dele ud af. 

 

Den 26. november havde vi julefrokost i Slotsbjergby forsamlingshus med et pænt fremmøde. Det var en 

god aften, men det bliver nok ikke Slotsbjergby næste gang, da Anne er stoppet der. Vores samarbejde har 

været godt, men hvor det bliver næste gang afhænger nok lidt af, hvor Anne kommer hen. Bestyrelsen finder 

ud af det. 

 

Tak til Skelmosegård for et flot juleridt gennem Slagelse, og for den gode reklame et sådan optog er for vore 

heste. 

 

Tim takkede Kurt for beretningen, som blev enstemmigt vedtaget. 

 

 

Pkt. 3. Regnskab og fastsættelse af kontingent for 2024 

Helle Aabern gennemgik regnskabet som udviste et underskud på 6.018,42 kr. og balancerede med 

82.228,46. Helle ønskede debat om, hvad der kunne gøres for at vende underskud til overskud. 

Tim takkede for fremlæggelse og efterlyste spørgsmål. 

 

Torben Olsen: Vi gav 100 kr. i tilmeldingsgebyr til Gørlev. Kurt oplyser, at udvalget kom frem til, at de der 

havde betalt, skulle have pengene tilbage, sådan at de ikke fremgik af Gørlevudvalgets regnskab. Torben 

mener ikke at have modtaget penge retur. 

Helle Aabern: Banken opkræver 300 kr. pr. kvt., og at kassererskifte kostede 2.000 kr. 

 

Kurt Andersen: Bestyrelsen har vedtaget, at præmier skal være af en størrelse, som man kan være bekendt, 

og der er brugt ca. 4000 kr. sidste år på præmier. Julefrokosten har givet underskud, og faldende medlemstal 

har betydet lidt mindre indtægt. Jeg har en enkelt mulighed mere, for måske at spare et par tusind, som jeg 

vil drøfte med bestyrelsen. Jeg har tidligere foreslået, at vi ikke hæver kontingentet. Måske skal det overvejes 

at hæve prisen lidt på kalenderen.  

Tim takker Helle for gennemgang. Regnskabet er godkendt 

 

Kontingent 2024.  

Kurt Andersen: vi har snakket om, at 500 kr. er passende, men jeg vil alligevel foreslå 600 kr. for aktivt 

medlemskab og 400 kr. for familiemedlemsskab. Der ud over et tilmeldingsgebyr på 500 kr. for hopper og 

vallakker. 

 

Tim efterlyser kommentarer. 

Torben Olsen: lyder fornuftigt at se på udgifterne og tilpasse dem. 

Anette Olsen: som tidligere kasserer vil jeg støtte op om forslaget. 

Tim konkluderer at det er vedtaget. 

 

 

 

Pkt. 4. Indkomne forslag. 

Ingen modtaget. 

Kurt har en opfordring til, at hvis man har dyr, som kan udstilles, at man gør det, da det ville være dejligt, 

hvis vi kunne blive flere. Den 1. april er tilmeldingsfrist til Roskilde Dyrskue. Tim oplyser vedr. hesteshow 

på Roskilde Dyrskue, at der er planer om et samarbejde med nordsvensk, og at der bliver indsendt 

showforslag. 

Doris Pedersen: Efterlyser forslag til aktivitetsplan. Tur til sverige måske? 

Rene Hansen: Tur til belgien kunne være spændende, der er meget at se på, op til 150 heste på skuer der. 

 

 

 

Pkt. 5. Valg af: 

A Bestyrelse og suppleant 

På valg er Tim Holtzen-Larsen - genvalg 

Ole Larsen – genvalg 

Torben Olsen modtager ikke genvalg. Foreslår Simon til bestyrelsen. Simon Aabern er valgt 

Suppl. Simon Aabern – Kurt foreslår Tenna Cortz som blev valgt 



B. Revisor og suppleant 

På valg er Ole Larsen - ønsker ikke genvalg. Dorte Cortz blev foreslået og valgt 

Suppl. Dorte Cortz - Doris Pedersen foreslået og valgt 

 

 

C. Dyrskuedommere og suppleant for 2023 

I 2022 var valgt Hans Aksel Christoffersen - genvalgt 

 Tim Holtzen Larsen - genvalgt 

 Alan Waring - genvalg 

Suppl. Leif Mundt - genvalgt 

 

 

D. Hoppekåringsdommere og suppleant for 2023 

I 2022 var valgt Alan Waring – genvalg 

 Tim Holtzen-Larsen – genvalg 

 Leif Mundt - genvalg 

Suppl.  Helle Aabern - genvalgt 

 

 

E. Følskuedommere og suppleant for 2023 

I 2022 var valgt Alan Waring - genvalg 

 Tim Holtzen Larsen - genvalg 

 Leif Mundt - genvalg 

Suppl.  Helle Aabern - genvalg 

 

 

 

Pkt. 6. Eventuelt. 

Tenna Cortz vil gerne slå et slag for, at man skal tage billeder korrekt, for at de kan bruges til kalenderen. 

Sendes pr. mail, eller hvis der er flere billeder sendes gennem ”we transfer”. 

Dorte Cortz foreslår at der kommer nogle historier i løbet af året og ikke i sidste øjeblik. Historier sendes til 

Kurt, inden de offentliggøres. 

Heidi Nielsen: Hvem kan komme i betragtning til Jens rytters legat? og der er en hoppepokal til bedste 

hoppe. Hvad med en pokal til en brugshest? – til vallakker og hingste. Jeg kører og rider og deltager i flere 

ting på et år. Man skulle selv være ansvarlig for at meddele, hvad man har lavet i løbet af året.  

Kurt: Vedr. Rytters legat, så er det formanden for DBH, sekretæren i DBH og en søsterdatter af Jens Rytter, 

som står for legatet. For nogle år tilbage havde Anette Kjeldsen dog ikke haft tillid til formanden. Derfor 

valgtes Jens Evald Andersen sidste år til sekretær i DBH. Jens Rytters legat var på 200.000 kr. Det skulle 

løbe i 50 år, derefter skulle der være 130.000 kr. tilbage til dyrenes beskyttelse eller lign. Nu står der ca. 

160.000 kr. tilbage, men det koster 3-4000 kr. til banken hvert år. Der skulle afleveres regnskab hvert år, og 

på et tidspunkt blev der sat en revisor på. Han skaffede arveafgiften på 90.000 kr. tilbage til foreningen. Nu 

forhandles der med arvingerne, om man kan sende de 130.000 kr. tilbage – og få resten til DBH til uddeling, 

så længe der er penge på den konto. M.h.t. vandrepokaler. Dem har vi haft nogle stykker af, og det er svært 

at få dem ind, når de skal afleveres til næste uddeling, og det koster 300-400 kr. for inskription. Der er 

vandrepokal til Bedste Hoppe i ØDBH. Endelig skal nogen beslutte, hvad der skal til, for at få den. Det skal 

ikke ligne kammerateri. Vi må lige drøfte det i bestyrelsen. 

Tim efterlyser andet. Siger tak for god ro og orden og giver ordet til Kurt for afslutning. 

 

Kurt takkede for en myndig ledelse af mødet. Tak til Torben for den tid du har været i bestyrelsen. 

Velkommen i bestyrelsen til Simon. Jeg håber, at der vil være opbakning til aktiviteter fremover. Tak. 

 

Ref. Grethe Høgh Hansen 


