Generalforsamling ‘Hos Anne Marie’ i Randers den 28-1-22

1: Valg af stemmetællere
Sanne og Mikkel er valgt

2:Valg af referent
Jette er valgt

3: Valg af dirigent
Søren Brems er valgt og konstaterer samtidig at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og glæder
sig over det igen er blevet muligt for os at afholde generalforsamling

4: Formandens beretning ved Lise Markussen
Beretningen er godkendt

5: Regnskabsgennemgang ved kasserer Preben Støttrup
Det ser fornuftigt ud og takket være garantbeviset får vi stadig en renteindtægt trods negativ rente.
PR standen har ca 7000 kr i kassen og varer for 10.000 og der er håb om hun kan få en lidt bedre
forretning når vi alle sammen kan komme mere ud igen.
Der er ingen spørgsmål til regnskabet
6: Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret og det vedtages enstemmigt

7: Valg til bestyrelsen
På valg er Lise Markussen, Jette Holm og Kasper Kattrup. Alle modtager genvalg og der opstilles
ingen modkandidater.
Suppleant
Mikkel Holm

8: Valg af kasserer
Preben Støttrup genvælges

9: Valg af revisor og revisorsuppleant
Jens Peter Lysholk er på valg og ønsker ikke genvalg.
I stedet vælges Sanne F Hoffmann
Som revisorsuppleant vælges Thomas Kristensen

10: Valg af hoppekåringsdommere
På valg er Elisabeth Markmann Lysholk Larsen som genvælges
Suppleant Lise Markussen ønsker ikke genvalg og i stedet vælges Katrine Kattrup

11: Valg af hingstekåringsdommer
På valg er Niels Poulsen som modtager genvalg
Til dommersuppleant vælges Preben Støttrup

12: Virksomhedsplan
Der er årsmøde i DBH i februar og Hingstekåring i marts. Der er håb om at den udsatte tur til
Garderhussarkassernen vil kunne afholdes i april. Derefter følger dyrskuerne og hoppekåringen i
september. Bestyrelsen er meget åben over for forslag til arrangementer da det er svært at vurderer
hvad der falder i medlemmernes smag. Bestyrelsen støtter også gerne op om private initiativer til
aktiviteter.
Thomas: Flette dag ønskes
Claus: At få Allan Waring til at give et kursus i at opstille heste til fotografering

13: Fastsættelse af dato for næste generalforsamling
Fredag den 27 januar 2023

14: Andre sager. Herunder PR Udvalget
Det håbes Tinna får bedre tider med tøjsalget i det kommende år
15: Eventuelt
Cecilie – Kan vi holde hoppekåring alene igen, for det var en virkelig dejlig dag.
Lise- Hvis der er et stort fremmøde og der er stemning for det. Under 10 heste er nok
smertegrænsen.
Søren- Det kunne lykkes fordi Lise gjorde et kæmpe arbejde

Lise- Stedets ejere hyggede sig også, så døren er ikke lukket. Kåringen må dog ikke falde senere af
praktiske årsager.

Sanne- Skal der noget brug ind over for at man kan blive ved med at have noget at komme efter
Preben- Vi er åbne over for alt
Cecilie – Vi vil gerne have det sådan i fremtiden
Claus – Jeg savner vi snakker mere om visioner for fremtiden og afholder flere kurser. Vi får ikke
snakket ordenligt med de nye om hvor vi er på vej hen
Søren - Det du efterspørger er et dommerkursus?
Claus – Vi bør gennemarbejde alt
Katrine – Kunne man have en dag hvor der bliver forklaret hvad man kigger efter
Søren - Det ville så være med Jørgen Finderup
Preben – Det var det vi gerne ville med Finderup og vi ville også gerne have snakket om alle de nye
regler og hvad vi satser på med hestene. Hvad med deres holdbarhed? Det er også der vi skal bruge
en konsulent. Vi kunne dele det på en dag med praktiske ting med bedømmelse af hestene om
formiddagen og tekniske emner om eftermiddagen
Cecilie – Der skal være mere end 3 heste at kigge på. Det skal være et sted med en del dyr
Bent – Det er vigtigt med et klart program for dagen
Bjarke – Har man overvejet at låne dommere ved jyderne både til dyrskue og kåring?
Søren - Ikke lige nu
Thomas – Hvad med en dommer fra Holland?
Niels Grøndahl - Det vil blive dyrt
Bjarke – Jyderne var nok mere til at komme i nærheden af
Niels Poulsen – De er ikke til at arbejde sammen med
Bjarke – Der er jo bare snart en som må forlade bedømmelsen i hvert hold fordi han eller hun selv
har heste med
Cecilie – Kunne man tage til Holland og få dommerne dernede til at fortælle hvordan de gør og hvor
de er på vej hen
Søren - Det vil kræve noget, men det er bestemt muligt
Preben – De ser meget anderledes på heste, så det er en hel anden måde at dømme på
Søren - Men det kunne inspirere
Preben – De bliver jo kåret til de er 6-7 år gamle, så metoden er en helt anden
Claus – Jeg vil også gerne debattere om hvad vi forstår ved ‘skulder’ ‘benstilling’ osv så man kan
snakke med avlerne om hvad det drejer sig om

Thomas – Det kunne være godt at vide hvordan man laver en bedre belgierhest og det kunne jo godt
være en arrangements række
Sanne – Det kunne være godt at holde det sammen med Sjælland så det bliver ens. Foreningen er så
lille at vi ikke kan dømme heste på to måder
Bjarke – Kursus i beskæring eller i alt fald information om det
Søren - Det er vigtigt og et godt forslag

Dirigenten takker for god ro og orden

