
    Avlsforeningen Den Jydske Hest 
                   
                   v/ formand Helle Dalsgaard, Nymarken 18, Ullits, 9640 Farsø, tlf.:98634139 
 

 

 

Generalforsamling i Avlsforeningen Den Jydske Hest lørdag d. 4. Februar 2023 på  

Agro Skolen i Hammerum, Hammerum Hovedgade 7, 7400 Herning. 

 

  

 

Referat: 
 

1. Valg af stemmetællere 

Helle D foreslår Jette og Karina. De er begge valgt.  

 

2. Valg af dirigent 

Helle D: Bestyrelsen foreslår Jørgen Elkjær  

Ingen andre forslag, han er dermed valgt.  

Jørgen: er generalforsamlingen lovlig indkaldt.? ingen er imod. Dermed er generalforsamlingen 

beslutningsdygtig.  

Jørgen gennemgår dagsorden.  

 

3. Beretning 2022 samt avlsberetning ved Helle Dalsgaard 

Helle D aflægger beretning for foreningens virksomhed. (se beretning som bilag til referat)  

 

Debat om beretningen: 

 

Jørgen: Tak til Helle for at holde stædigt fast i at få penge fra genresource udvalget. 

Niels Holger: hvor mange penge har vi fået.  

Helle D: ca. 65.000kr. 

Niels Holger: til nye medlemmer er det vigtigt med god vejledning- og ikke sælge dem dårlige 

heste. Lad være med det. Dårlige heste skal ikke koste noget.  

Helle: få de nye med til dyrskue og arrangementer.  

Sine: nogle kommer uheldigt afsted med deres første hest. Billigt tilbud på FB kan være et rigtigt 

dårlig køb.  

Helle D: svært at styre hvad der kører uden for vores salgsliste.  

Jakob: man kan købe katten i sækken alle steder- en god vejleder i købsfasen er vigtigst.  

Gitte E: vi skal vide om der bliver solgt heste til vores område.  

Helle D: vi gør en del for at formidle hvem der køber.  

Børge: Skal vi registrere alle heste igen.  

Helle D: du skal oprette en hestebesætning under nuværende chr nr. hvis du har sådan et, derefter 

indtaste dine heste. Du har indtil 31 marts.  

Jesper T: hvor melder seges ud. Synes ikke man har gjort nok for at få det ud.  

Helle D: på fb har de meldt ud. Fødevarestyrelsen kører en kampagne til efteråret.  

Sine: det med chr er ikke en seges opfindelse. Det er et eu krav.  

Niels Holger: hvis ikke man har en app hvad så- ny regering vil forenkle så måske de fjerne dette 

krav igen.  
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Jørgen: os der får eu støtte bliver trukket i støtte hvis ikke det er i orden. 

Jesper: hvad med andre.  

Helle D: vil tro der kan blive bøde til private.  

Henning: mener også som Jørgen at der er krydsoverensstemmelse.  

Helle D: forventer der vil komme mere kontrol. 

Helle D: erhvervsmæssigt heste hold skal have et årligt dyrlægebesøg. Samt en masse dok om 

foldplaner osv.  

 

Jørgen: er der nogen der ikke kan godkende beretningen. Er ikke tilfældet, dermed godkendt.  

 

Helle D aflægger Avlsberetning. (se bilag) 

 

Debat om avlsberetning: 

  

Jørgen: hvad tænker i om lineær reg. Det er mange krydser, det tager tid. For vi nok ud af det.?  

Helle D: det bliver svære at få dommere. Så ønsket er at få folk til at komme hele vejen omkring 

hesten. Med lineær har man et system at gå efter. Men det kan nok godt justerer i antal krydser.  

Christina M: enig at det er mange krydser men det er en god hjælpe for mig i mit avlsarbejdet.  

Jesper S: det giver bedre mulighed for at lave statistik. Gør det nemmere for nye dommere.  

Så gerne at der må være en egentlig dommer uddannelse.  

Helle H: vi kan ikke komme uden om at de nye dommere ikke har set heste i hele deres liv. De 

erfarne dommere har set heste siden de var børn. 

Jesper T: sympatisk tiltag med opgraderet linjer reg.  

Helle D: er inviteret til lineær reg. møde i april. Med andre forbund. Erfaringsudveksling.  

Niels Holger: godt der kommer mange hingste. Ville også gerne have en med, men den er nok 

ikke så stor. Vil gerne give hingsten væk til en der vil kåre den. Bare jeg får en bedækning. Nogen 

der vil tage den gratis..? 

Helle D: den er er efter vejrhøjgårds cæsar. Målt til knap 150cm.  

Henrik J: husk at få de nye dommere opfordret til at tage med de erfarne til dyrskue og udstilling. 

I bestyrelsen hjælper vi gerne med at få dem sendt afsted. 

 

Jørgen: nogen der ikke kan godkende beretningen. Det er ikke tilfældet, den er hermed godkendt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Avlsforeningen Den Jydske Hest 
                   
                   v/ formand Helle Dalsgaard, Nymarken 18, Ullits, 9640 Farsø, tlf.:98634139 

4. Regnskab ved Søren Bull (se bilag) 

Søren B gennemgår regnskabet. Som er sendt ud.  

SørenB: Det er dejligt at være kasser når i husker at skrive hvad i betaler for.  

Jørgen: uden gaven fra den nu nedlagte Aulum hesteavlsforening og de forsinkede penge fra 

bevaringsudvalget, så hænger det lige akkurat sammen- og det er også godt nok, vi behøver ikke 

bygge kapital op.  

 

Regnskabet er godkendt.  

 

5. Valg til bestyrelsen 

På valg er Jørgen Elkjær og Christina Mattsson 

Valget tages i to omgange da der skal vælges en for øerne.  

 

Forslag for Øerne: Anna Themsen og Petrea Themsen.  

 

Presentation: 

Anna T: Fra nordsjælland. Vi har 8 jyder, jeg deltager i show og avlsarbejde.  

Petrea T: Er også fra nordsjælland, udover interessen for jyder er jeg også aktiv rytter.  

 

Angelica: det er Anna der mest interesseret i at komme i bestyrelsen, men begge er meget 

interesserede avlen, har været på dommerkursus, og altid været aktive med mønstring og div.  

 

Stemmefordeling: 

• Anna 47 

• Petrea 10  

• Blank 1 

 

Forslag for Jylland: Jørgen Elkjær og Niels Holger.  

 

Presentation: 

Jørgen E: har været 27 år i bestyrelsen, har overvejet hvor længe jeg skal fortsætte. men tager 

gerne en periode mere.  

Niels Holger: stem på Jørgen. 

 

Stemmefordeling: 

• Jørgen E. 54 

• Niels Holger. 4 

 

 

 

6. Valg af revisor. På valg er Henning Kristensen 

Henning blev foreslået og genvalgt.  

 

7. Indkomne forslag:  

Ingen 
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8. Vedtægtsændring:  

Ingen 

 

9. Valg af dommer til afstamningsbedømmelse. På valg er Jørgen Elkjær for en 2 årig periode. 

Jørgen E blev foreslået og genvalgt.  

 

10. Valg af dommer til hingstekåring. I 2023 fungerer formanden, Jesper B Sørensen og Helle 

Hedelund Thomsen. Suppleant: Ellen Ekkelund Petersen 

 

Forslag.  

• Birgit Jørgensen.  

• Julie Nymark.  

 

Diskussion om Birgit er inhabil da hendes Søster har avlet en af de tilmeldte hingste.  

Jørgen E: Er hun ikke ifølge vedtægter.  

 

Stemmefordeling: 

• Birgit J: 42 

• Julie N: 14 

• Blank: 2  

 

 

 

11. Valg af dommer til hoppekåring. I 2023 fungerer formanden, Henrik Jessen og Jesper 

Themsen Suppleant: 

 

Forslag: 

 

• Julie Nymark.  

• Jørgen Nielsen.  

• Anna Themsen  

 

Julie N: var med som sommer til landsskue. Ikke meget erfaring endnu. Men vil gerne være 

dommer.  

Jørgen N: haft jyder siden 90erne. Kun været dommer til plagskue. Men klar på at være 

kåringsdommer.  

Anna: ikke meget erfaring. Det er spændende. De andre er måske først i rækken lige nu.  

 

Stemmefordeling: 

• Julie Nymark. 45 

• Jørgen Nielsen. 39 

• Anna Themsen 30 
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12. Valg af mønstringsdommer. På valg er Karina Elkjær. Suppleant: Henrik Jessen 

 

Begge blev foreslået og genvalgt.  

 

13. Fastsættelse af kontingent. Familiekontingent. Kr. 800-, Aktiv kontingent: kr. 600,- Bruger 

kontingent og passiv kontingent kr. 400, Ung i Jydsk hesteavl (<26 år) kontingent. Kr. 300,- 

 

Bestyrelsen foreslår uændret.  

Det blev vedtaget. 

 

14. Fastsættelse af kåringsgebyr og stambogsbidrag. 

a. Hingste uændret, kåringsgebyr og stambogsbidrag betales af Avlsforeningen Den 

Jydske Hest 

b. Hopper: Stambogsbidrag kr. 400 pr. hoppe også ved om-kåring, hvis der sker 

ændringer. 

Kåringsgebyr: 

1. hjemmekåring: kr. 1100,- for den første hoppe + statens takst for kørsel  

                         kr. 600,- for den anden hoppe 

                                                       kr. 500,- for de følgende hopper 

2. Kåring på de af bestyrelsen anførte pladser: kr. 300,- 

 

Bestyrelsen foreslår uændret.  

Det blev vedtaget. 

 

 

15. Ungeudvalget, orientering herefter valg af et medlem til ungeudvalget 

 

Bertram giver referat for 2022. Kamilla fortæller om planer for 2023, hvor der arbejdes på at 

besøge Støvring hingstedepot.  

 

Valg til ungeudvalget: 

 

Forslag: 

 

• Julia Bjerrum.  

• Nanna Bull.  

 

Julia: foreslår at stemme på Nanna. ønsker at lade andre komme til- stiller derfor ikke selv op 

Søren B på vegne af Nanna B: vil gerne prøve kræfter med ungeudvalget og sætte gang i noget.  

 

Nanna Bull valgt uden modkandidat.  
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16. Virksomhedsplan for 2023 

 

Helle D fremlægger virksomhedsplan. 

 

Hestekongres lørdag d. 28. Januar 2023 

Generalforsamling Agroskolen i Hammerum lørdag d. 4. Februar 2023 

Hingstekåring: 4. marts 2023. Ålestrup ridecenter.   

Sommer udflugt: arrangerer Nordjyden.  

Hoppekåring:  

o Fri plads 2, 3 el 10. september 2023   

o Revsø: lørdag d.9. september 2023 

o Gørlev: lørdag d. 16. september 2023 

o Nordjylland/Nibe: søndag d 17. sep. 

o Viborg: 30. september 2023 Følfinale og årets 2 års hoppe samt årets hoppe 

o Hjemmekåring: uge 36-37 

 

             

17. Andre sager 

 

Helle D gennemgår hingsteliste. Navne på hingste råbes op og medlemmerne siger ja eller nej efter 

om de stadig er aktive hingste.  

 

Der uddeles diplomer.  

• Hoppesamling fra Bodil og Jørgen, det fynske dyrskue. 23 point.  

• Max, afkomsgruppe. 23 point. Landsskuet.   

• Atlas, afkomsgruppe. 22 point. Landsskuet. 

• Mosegårdens Buster, afkomsgruppe. (udstillet v kåring i Nibe) 22 point.  

• Valentin, afkomsgruppe. Aulum dyrskue. 23 point.  

 

Bedste føl på landsskue var fra Lars Bo. Han får erindrings præmie.  

 

Tak til Christina for indsatsen i bestyrelsen.  

Helle D: tusind tak for din ihærdighed og ideer. Der bliver noget at leve op til.  

 

Tak til Sine og Jette.  

Helle D: I er to personer der aldrig siger nej. I løser mange opgaver og ofte under tidspres. Stor tak for 

jeres helt uvurderlige hjælp.  

 

18. Evt. 

 

Gunnar: Jeg har skænket en vandrepokal til bedste følhoppe i Herning, den har Helle D vundet flere år 

i træk, så derfor må du beholde den og jeg skænker en ny til i år. Tillykke.  
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Sine M: bak op om vores dommere, er du utilfreds så gå til dommerne, ikke gå og brok jer i hjørnerne.  

 

Helle H: husk at sende ind i god tid til beretning.  

 

Pia: kommer der et nyt dommerkursus.  

 

Helle D: ja hvis der er et ønske og nok opbakning.  

 

Jesper S: gentager det er vigtigt med en prøve. Lineær reg er ikke offentligt. Vil være en fordel.  

 

Helle D: lineær kommer måske offentligt via hestedata på sigt.  

 

Niles Holger: der arbejdes på at tilskuddet fra genrecourse hæves. Men tror på sigt det måske lukkes.  

Har stadig den omtalte hingst og vil gerne hvis nogen vil tage den med til kåring. Den er den eneste 

efter cæsar.  

 

Angelica: vi har også en lille hingst efter en projekthingst. Den bør bruges i avlen men vi ser ikke selv 

avlsværdien på vores hopper. Spredning af generne ramler nogle gange sammen med avlsarbejde.  

 

Helle D: hvis de bare bedækker nogle få har de gjort en forskel og generne holdes i avlen.  

 

Helle H: jeg brugte en hingst udvalgt via EVA og fik et godt afkom.  

 

Jørgen: hvis der ikke er flere der ønsker ordet, så er generalforsamlingen hermed afsluttet og 

formanden får ordet.  

 

 

Helle D:Tak for i dag og tak for fremmøde.  


