GENERALFORSAMLING I BHJ-FYN
Fredag, den 31. januar 2020 KL. 17.00

Søren Brems byder som fungerende formand velkommen til generalforsamling i BHJ-Fyn.

1. Valg af stemmetællere:
Elisabeth Markmann Lysholk Larsen og Cecilie
Eggersgaard
2. Valg af referent:
Hanne Brems
3. Valg af dirigent:
Jens Evald Andersen
Jens Evald takker for valget, og håber på et godt konstruktivt møde, konstaterer samtidig,
at generalforsamlingen er lovlig indkaldt til tiden og dermed beslutningsdygtig.
4. Beretning ved fungerende formand Søren
Brems:
Alle roses for at møde op på mange af dyrskuerne i hele landet, både med heste og som
tilskuer. Der opfordres til bedre tilslutning til landsskuet, det er vigtigt, for at vi kan blive ved
med at være i den stald, hvor vi er. Endvidere har det stor social værdi, at så mange som
muligt kommer forbi landsskuet enten som udstiller eller som
tilskuer.
Sommerudflugten i
2019 ved Lilli og Markus Henriksen var en fantastisk god dag med spændende oplevelser,
mange heste at se på og sluttelig helstegt gris.
Pudsecafeer har været forsøgt, dog med sparsom tilslutning. Det forsøges at bevare
cafeerne igen i år.
Der sendes en tak for godt samarbejde med den jyske hest i forbindelse med afholdelse af
kåringerne, samarbejdet er vigtigt pga. økonomien i det.
Der er i 2019 født 15 føl, 4 på Sjælland og 11 i Jylland -Fyn. Der er bedækket 38 hopper i
år, så håber på flere føl i år. Der opfordres til at bedække sine hopper. Bestyrelsen er
blevet amputeret i forhold til medlemmer på en lidt overraskende måde, der opfordres til, at
man som bestyrelsesmedlem følger sin valgperiode til ende. Vi skal se fremad og få skabt
en hel bestyrelse igen.
5. Regnskabsgennemgang ved kasserer Preben
Spøttrup:
er vedlagt som bilag og det samlede resultat for året er 3321,28 kr. Regnskabet er revideret
og gennemgået. Der spørges ind til øget portoudgifter, og det er fordi, BHJ selv har stået
for forsendelser af tidsskrifter. Gennemgang af Niels Jensen mindelegat med aktiver for i alt
101.438,24 kr.
Af nyanskaffelser er der indkøbt et stangmål. Tinna Daater, som står for PR-standen, har
medbragt nye modeller som veste, hættetrøjer m.m. Kalenderen og bespisning i Herning
står PR- standen fremadrettet for. Det giver mere mening, da PR-standen står for al salget
af det nævnte.
6. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, og det vedtages enstemmigt.
Debat:
Cecilie spørger ind til årsag til frafald af bestyrelsesmedlemmer. Den officielle årsag, som
bestyrelsen har fået fra de afgående medlemmer, er samarbejdsvanskeligheder, men
årsagerne er ikke uddybet yderligere. Preben og Søren har talt med de afgående

bestyrelsesmedlemmer som er meget fåmælte. Der er fortsat undren over, at man som
bestyrelsesmedlem stopper 1 måned før generalforsamling.
Yderligere har den resterende bestyrelse ikke kendskab til. Keld Jonstrup roser regnskabet,
selvom der er nedgangstider set med heste øjne. Cecilie spørger ind til hvor mange, der
har betalt kontingent for 2020, Det har 45 medlemmer, hvoraf 3 er æresmedlemmer.
Jens Evald erklærer regnskabet for godkendt, og at Søren s` beretning tages til
efterretning. Preben bemærker, at der er renteindtægter i regnskabet, hvilket er flot
7. Valg til bestyrelsen:
Jens Evald beder om forslag til nye medlemmer til bestyrelsen; Markus Henriksen foreslås,
Kasper Kattrup foreslås, Claus Jensen og Bjarke Eggersgaard foreslås, men Claus og
Bjarke takker nej. Heine Øhlenschlæger foreslås, og har til bestyrelsen sagt ja.
Keld Jonstrup foreslås. De foreslåede bestyrelsesmedlemmer, som ønsker at stille op,
præsenteres.
Der deles stemmesedler ud, og der skal skrives 3 navne. Stemmetællerne samler stemmer
ind og tæller stemmerne op.
Jens Evald præsenterer resultatet: Markus, Heine og Kasper bliver valgt til bestyrelsen,
samt Keld som suppleant.
8. Valg af kasser:
Preben er genvalgt.
9. Valg af revisor:
Markus er genvalgt
Herunder valg af revisorsuppleant: Sanne Hoffmann er genvalgt
10. Valg af hoppekåringsdommere:
Der skal vælges 1 dommer og 1 suppleant, Claus Jensen foreslås, Markus kommer lige
med en kommentar til, hvor det er vigtigt, at “alle rykker sammen i bussen”, og hjælper
hinanden i foreningen, alle opfordres dermed til at byde ind.
Claus takker ja og får applaus fra de fremmødte.
Valg af suppleant: Lise Markussen foreslås, Jens Evald ved, at hun har tilkendegivet
interesse for det, Lise vælges enstemmigt som suppleant.
11. Virksomhedsplan:
Søren læser virksomhedsplanen op, den vedlægges som bilag.
Bestyrelsen knytter følgende kommentar til virksomhedsplanen, at det er planen, når
bestyrelsen er fuldtallig igen efter generalforsamling i dag, vil arbejde videre med en
egentlig virksomhedsplan. Der er i den virksomhedsplan, som fremlægges i dag lagt stor
vægt på et fremtidigt ønske om en positiv tilgang til hinanden i samværet med vores heste.
Preben knytter den kommentar, at bestyrelsen er glade for den positive stemning, som
fornemmes på generalforsamlingen i dag, og at vi heldigvis også oplever den stemning
blandt andet til fællesspisning på landsskuet.
Cecilie spørger ind til, om hjemmekåring fortsætter, bestyrelsen tilkendegiver, at det gør det
i år, da det er vedtaget for 2 år, Preben vil næste år stille som forslag, at hjemmekåring
fastsættes til hvert 2. år, da hjemmekåringer er en økonomisk større udgift for foreningen
end kåring på fælles plads.
12. Fastsættelse af dato for generalforsamling 2021:
Der er enighed om afholdelse af generalforsamling 29/1-2021, der er enstemmig enighed
om, at det fortsat skal afholdes en fredag.
13. Andre sager - herunder PR- udvalget:
Søren har ikke yderligere at kommentere. Tinna vil præsentere de nye modeller i tøj efter
generalforsamlingen.
14. Eventuelt:
Søren har en forespørgsel fra Helle Dalsgaard, som har henvendt sig på forespørgsel, om
der er nogen, som muligvis har en rugehoppe til et shireføl. Kravet er, at hoppen skal stå
hos ejeren til føllet, indtil føllet er fravænnet.

Claus: spørger ind til hingste, som er spredt over hele landet. Hvad med inseminering af
hopper? Der er forslag om, at 1 person kunne være importør af sæd, inseminering kunne
måske være en ide til fremadrettet at være en mulighed for at få flere hopper bedækket.
Bestyrelsen er opfordret til at arbejde videre med at undersøge denne mulighed. Der er
store krav til at være importør af sæd, importøren skal være godkendt og mange regler og
reglementer skal godkendes, ellers koster det bøder, hvis der ikke foreligger officiel
godkendelse af importøren.
Jens Evald opfordrer til at se fremad, være positiv, få bedækket sine hopper og møde op
på skuerne.

Jette opfordrer til at møde op den 8/2 til udflugt til vognsamling i Haderslev, arrangeret af
Sanne og Bent Hoffmann.
Udflugten til Ansager dyrehospital er skubbet til efteråret, da vi sidste efterår havde
arrangeret møde med Jørgen Kold.
Cecilie spørger ind til, om der bliver arrangeret tur til Holland Belgien fremadrettet, Jens
Evald foreslår, at udflugten lægges op til DBH, så turen kan være for hele landet.
Der er en udflugt til Gardehusar stalden i Slagelse under planlægning i foråret.
Kathrine Kattrup spørger om mulighed for, at boksene til følhopperne i Herning kan gøres
større, Jens Evald foreslår, at tage ideen med til mødet med landsskuet.
Jette: showheste er ikke nemme at få med på landsskuet længere, da landsskuet
prioriterer, at hestene ikke kun er showheste men også skal udstilles.
Cecilie: hvad med show på landsskuet? Jette: Det er blevet sværere, at få et show op at
stå. Program skal fremlægges i januar, og der skal som være minimum 8 deltagende heste.
Jette opfordrer til, at en vil tage over som showkoordinator.
Der er forslag om koldblodsshow, som der er hvert år på det fynske dyrskue. Den ide kan
tages med videre og bestyrelsen opfordres til at arbejde videre med denne ide.
Ulrik: holdning til lineær kåring? Da det er svært at få nye dommere oplært. Jyderne har
forsøgt det.
Cecilie: Kan det lade sig gøre, at udstille en afkomssamling på efterårsskuet, Jens Evald
uddyber, at det er et føl og plag skue,
Cecilie foreslår, at der kunne reklameres for at komme med ældre hopper på efterårsskuet,
for at få flere udstillede belgier.
Claus præciserer: at det er en afkomssamling efter en hingst.
Bente: det var synd at belgierne blev glemt til efterårsskuet, da jyderne takkede af, hvor
belgierne stadig stod i hallen ved siden af.
Lilli: har fået repareret glasting, hvor hun har hørt, at glasmageren har fået at vide, at hun
ikke må bruge Alan Warings tegninger længere. Bestyrelsen skal forespørge Alan Waring,
hvorledes vi skal forholde os ift. hvorledes hvor og hvordan hans tegninger må bruges.
Bestyrelsen taler med Alan Waring til årsmødet 4/2-2020.
Preben: For år tilbage blev der afholdt dommerkurser, hvor Elisabeth bla. er blevet en
dygtig dommer.
Cecilie: Glad for at se bestyrelsesmedlemmer på Horsens dyrskue.
Jens Evald foreslår, om vi kan stille med 5 følhopper i Herning, opfordringen er hermed
givet videre.

Husk hingstekåring lørdag den den 7/3 i Randers. Der er tilmeldt 1 hingst
Jens Evald takker for god ro og orden
Søren slutter af med at takke for et godt møde med en positiv stemning.

Husk kig op, kig frem, bedæk hopper og nyd udsigten af friske
fyrige føl og hopper, det skaber glæde. Byd ind, mød op - det
skaber glæde i ethvert belgierhjerte.
Referent Hanne Storm Brems

