
Generalforsamling den 5. februar 
 
Velkomst ved Kresten Møller, specielt til de nye medlemmer der deltager for første gang. 
En hilsen til Niels Busk der desværre har meldt afbud pga. sygdom. 
Start med fællessang nr. 98: Jeg elsker den brogede verden 
 
1. Stemmetællere 
Inger Iversen Sørensen og Winnie Fuglsang foreslået og valgt. 
 
2. Dirigent 
Jørgen Elkjær foreslået og valgt. 
Jørgen takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.. 
 
3. Beretning ved Kresten Møller 
 
På nuværende tidspunkt ved vi ikke om vi også i år får penge fra Genressourceudvalget, det er afsat samme 
beløb som tidligere år, men det er ikke besluttet hvordan de skal fordeles. Derudover har vi fået afslag på 
vores ansøgning til Carlsberg fonden om støtte. 
Første begivenhed var hingstekåring, det var første fælles kåring med Belgierne. Vi var tilfreds med 
samarbejdet, der var mange hingste, publikum og pressens bevågenhed. 
Vi ser frem til fortsat samarbejde, det bliver ikke nemmere at drive hesteavlsforening. 
Belgierne udstillede også heste til skue samtidig med vores hoppekåring i Randers. 
 
Til hingstekåringen var 17 tilmeldt 14 kom. Igen i 2011 var der stor fremstilling af hopper, føl og plage.  
 
Hvis vi ikke får nogle af de tidligere nævnte midler, kan det blive nødvendigt at hente nogen penge ind, også 
ved hingste og hoppekåring. 
 
Tak for god medlevelse når vi er kommet rundt, det er virkelig en fornøjelse at komme rundt, og 
fremstillingen af hestene har været  god igennem årene, det er blevet noget bedre den tid jeg har været 
formand. Tak til de medlemmer der har været dommere og dem der har hjulpet til når vi kommer rundt, og 
tak for godt samarbejde til bestyrelsen og Søren Knudsen, det er rart at vide kassen stemmer. 
 
Helle Dalsgaard fremlagde avlsberetning og skemaundersøgelsesresultat 
Beretning_om_avlsarbejdet_2011.pdf 
 
Jesper Bernth Sørensen: Dommernes holdning/krav til hestens ben fx kan godt have ændret sig igennem de 
20 år. 
Kresten Møller; Jeg vil gerne tilslutte mig hvad Jesper siger, benene er blevet væsentlig bedre igennem de 
år vi har haft heste. 
Helle Dalsgaard: Er enig men undersøgelsen viser at dårlige ben er den hyppigste årsag til udsættelse af 
hestene.  
 
Steen Andersen: Har man brugere af hesten med eller er det kun avlere der er med i undersøgelsen? 
Helle Dalsgaard: Vi mener vi er kommet bredt rundt og har et repræsentativt antal med. 
 
Søren Knudsen: Hjælper det at bruge hesten? 
Helle Dalsgaard: Der er ikke belæg for det, men det hjælper i hverttilfald,  hvis ikke de er for fede. 
 
 
4. Regnskab ved Søren Knudsen 
 
Regnskabet blev gennemgået,  
 
2008 2009 2010 2011 
162 152 141 115 familie medlemmer 
59 59 56 58 enkelt medlemmer 
52 45 45 38 passive medlemmer 

Beretning_om_avlsarbejdet_2011.pdf


 
De medaljer foreningen ligger inde med, der ikke er uddelt, er ikke medtaget som værdi. 
Omkostninger til  beretningen er faldet fra 70.000 til 52.000 pga. fremrykning af regning. Beretning kan blive 
billigere, hvis vi afleverer i ordentlig tid og afleveret i elektronisk form. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
 
5. Valg til bestyrelsen 
 
På valg er Kresten Møller (modtager ikke genvalg), Birgit Jørgensen og Grethe Busk (modtager ikke 
genvalg) 
Birgit Jørgensen 78 valgt 
Henning Kristensen 66 valgt 
Helle Hedelund Thomsen 55 valgt 
Henrik Jessen  50 
 
Ugyldige  2 
 
6. Valg af revisor  
På valg Bent Christensen (ønsker ikke genvalg). 
Kresten Møller valgt    
 
7. Indkomne forslag,  
Bestyrelsen foreslår forhøjelse på 50 kr og medlems adgang til Hestedata ophører. 
Der er mange der ikke bruger systemet 
 
Forhøjelsen blev vedtaget, og det blev også vedtaget at medlemsadgangen til Hestedata ophører. 
 
8. Dommer til afstamningsbedømmelse  
På valg Helle Dalsgaard,  genvalgt. 
 
9. Valg af dommer til hingstekåring 
Birgit Jørgensen 55 Valgt 
Henning Kristensen 26 
 
Ugyldige  3 
 
10. Valg af dommer til hoppekåring 
Anna Wamsler Valgt 
 
11. Valg af mønstringsdommer 
På valg Helle Dalsgaard (modtager ikke genvalg) 
Karina Elkjær  Valgt 
Suppleant Jette Ømark 
 
12. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår forhøjelse på 50 kr og medlems adgang til hestedata ophører.  
 
13. Fastsættelse af stambogsbidrag og kåringsgebyr 
Uændret gebyrer vedtaget 
Kresten Møller: Hvis ikke vi får nogen penge fra genressource udvalget vil der til næste år komme forslag om 
mere brugerbetaling. 
  
14. Virksomhedsplan 2010  
4/2            Generalforsamling Hammerum Landbrugsskole 
 
  



 
25-26/2     Weekendkursus, Hvalpsund Færgekro, og Stutteri Birken 
 
  
 
3/3            LANDSHINGSTEKÅRING, Lykkeshøj Ridecenter, Lykkeshøjvej 8, Randers 
 
  
 
5-7/7         landsskuet.dk Landsskuet i Herning 
 
  
 
16/9          Hoppekåring, føl og plagskue i Gørlev 
 
15/9         Hoppekåring i Nibe, Niels Holger Fisker                 
 
22/9          Hoppekåring, føl og plagskue i Revsø 
 
 29/9          Hoppekåring, føl og plagskue i Randers, Lykkeshøj Ridecenter, Lykkeshøjvej 8, Randers 
 
Åbenstald erdet  igen i år lokalforeningerne der står for, der kan ligesom sidste år opnås tilskud fra 
foreningen på 500 kr til annonceudgifter. 
 
Den jydske hest østjylland v. Jens Kristian Kristensen 
Har en spændende udflugt til Den Gamle By , ellers kan øvrige arrangementer ses på hjemmesiden. 
 
Nordjyden v. Ellen Margrethe Tværgaard 
I er alle velkomne til at kigge ind til vores arrangementer, der kan ses på hjemmesiden. 
 
Jydsk Hesteavl Øst v, Angelica Pedersen 
Vi har mange anderledes aktiviteter end i har i jylland, så hvis i kommer langt væk fra jylland så kom forbi. I 
er også velkomne til weekendtræf hvor der kan camperes . 
Vi arbejder også med stort show til roskilde dyrskue, hvor i også er velkomne 
Men se på hjemmesiden der er mange aktiviteter 
 
Den Jydske Hest I Sydjylland v. Henrik Jessen 
Vi har mange arrangementer, hvor alle er velkomne. 
Se på vores hjemmeside. 
 
Midtjylland Anne Mette 
Arrangementsdatoer er Ikke fastlagt, men se på vores hjemmeside. 
 
 
Den Jyske Hest på Fyn v. Jesper Sørensen 
Følg med på vores hjemmeside, der står datoer. 
Fyns dyrskue med aftenshow kan varmt anbefales. 
 
15. Andre sager 
Afkomstbedømmelser fra Landsskuet: 
Holger Danske 22 point 
Othello 23 point 
 
Samlinger fra dyrskuerne 
Sølvmedalje til samling efter Beauty fra Bodil og Jørgen Rasmussen 23 point 
Guldmedalje til samling efter Albertha fra Helle Dalsgaard 24 point 
 



Kurv til Søren Knudsen for at have styr på regnskabet. Søren har meddelt han vil trække sig tilbage efter 
mange år. 
 
Lene Kristensen fik en hilsen for at have styr på tøj salget, det er i gode rammer. 
 
Grethe Busk: Som det tidligere er nævnt er Niels syg, da han desværre fik en hjerneblødning imellem jul og 
nytår. Men vi snakker stadig hest og Niels syntes, i år skal præmien gå til Karin og Steen Andersen. 
Og Sine fik en kurv, som tak for god hjælp. 
 
Jørgen Elkjær:  Grethe vi vil sige mange gange tak for de 18 år, med en lille erkendtlighed. 
Grethe Busk: Tak for de mange gode, vi ses også i fremtiden 
 
Jørgen Elkjær: Kresten vi vil stadig trække på din viden og kasseregnskabet får du stadig lov til at kigge på. 
Siger mange tak for de 21 år du har været i bestyrelsen, med en lille erkendtlighed.. 
 
Kresten Møller: jeg vil gerne sige tak for de 21 år og de sidste 11 år som formand, det har altid været en 
glæde at komme til bestyrelsesmøder, hvor man kunne snakke om tingene. 
Tak for den tid, jeg render ingen steder. 
 
16. Eventuelt 
Hans Knudsen: Hvordan får man hesten med hjem når man skal aflevere passet. 
 
Sine Møller: Der er lavet aftale om at man kan køre på en kopi, og hvis der er noget så kontakt Jørgen Kold 
 
 
Hvordan kan det være belgierne betaler mindre end os 
 
Kresten Møller: Vi deler omkostningerne, vi tror ikke de betaler mindre end os 
 
Susanne Thiesen: Har bestyrelsen nogen holdning til de nye vaccinationsregler 
Helle Dalsgaard: Der er jo ingen krav i foreningen, men det kan da ikke udelukkes et ridecenter begynder at 
stille krav. 
 
Ellen Margrethe Tværgård: Kan der ikke opdateres på hjemmesiden noget oftere? 
Jesper Bernth Sørensen: Hjemmesiden er opdateret 53 gange siden sidste generalforsamling, men vi vil i 
den nye bestyrelse prøve at ændre nogen arbejdsgange, så der kommer mere information ud på 
hjemmesiden. 
 
Beinta Dam: Er det ikke muligt at sende hoppekåringtilmelding osv på mail? 
Helle Dalsgaard: Der vil komme mere og mere information på mail og mulighed for tilmelding. 
 
 


