
Ordinær generalforsamling 2012 i Islandshesteklubben Villingur 

 

Tidspunkt: ONSDAG DEN 29. FEBRUAR 2012, KLOKKEN 19.00 

Sted:  Naturskolen i Rude Skov 

 Biskop Svanesvej 50, Birkerød (Ta’ en lygte med, der er ikke vejoplyst) 

 

FOREDRAG 

Inden generalforsamlingen starter, skal vi høre et foredrag af Marit Jonsson, som har fulgt den 

islandske ridehest gennem et langt liv. Marit fortæller spændende historier om Dansk 

Islandshesteforening, som blev dannet i 1968, og om træk af den avl, der har fundet sted gennem 

mange år. 

Da den islandske hest kom til Danmark, begyndte den at vokse, fordi foderet var bedre. Den blev 10 

cm højere, og så avler man en slankere hest, lettere og mere sportstrænet type nu. 

 

GENERALFORSAMLING 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab 

4. Forslag fra medlemmerne 

5. Fastsættelse af kontingent. Se ad. 5 

6. Valg til bestyrelsen. Se ad. 6 

A. Formand (for 2 år) – vælges i ulige år. 

B. Kasserer (for 2 år) – vælges i lige år 

C. 3 bestyrelsesmedlemmer (for 1 år) 

D. 2 eller flere suppleanter (for 1 år) 

E. Revisor (for 1 år) 

7. Planlagte aktiviteter (og idéer) for det kommende år 

8. Villingurs hjemmeside 

9. Orientering fra møder/kommunikation med samarbejdspartnere 

10. Eventuelt/forslag fra medlemmer 

 

Ad. 4. Er der forslag, du ønsker behandlet på generalforsamlingen, bedes de indsendes til formanden 

senest 14 dage før generalforsamlingen. Anne.richardt1@gmail.com (husk 1 tallet). 

Eller: Anne Richardt, Ravnsnæsvej 214, 3460 Birkerød. 

 

Ad. 5. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2011. Dvs. henhv. 100 kr/50 kr. 

Ad. 6. Valg til bestyrelse 

A. Anne Richardt (Ravnsnæsvej) – formand er ikke på valg  

B. Dorte Skjerbæk (Maglemosefolden) – kasserer er på valg, vil gerne genopstille. 



C. 2 bestyrelsesmedlemmer – Torben Trier (Rudehus) – og Jeppe Egmose (Manderupvej) ønsker 

genvalg.  

      Gitte Villadsen (Åsebakkegård) ønsker ikke at genopstille. 

 

D. Suppleanter:  Jette Andersen (Kirsebærlunden) ønsker genvalg. 

Kirsten Hoff (Åsebakkegård) og  

Tove Vestergård (Birkehavevej) vil gerne genopstille (eventuelt som den 

tredje i bestyrelsen) 

Marianne Bøgh Andersen (Åsebakkegård) ønsker ikke at genopstille. 

Birgit Egelund har ikke meldt tilbage om deltagelse. 

 

Du kan opstille på generalforsamlingen, hvis du vil være med til at løfte din 

klub. 

PS. Vi mangler en suppleant fra Attemosegård. 

 

E. Revisor Aage Thruelsen ønsker genvalg (for 1 år) 

 

Ad. 7. Planlagte aktiviteter (og idéer) i Villingur i den kommende tid – ved: Anne og Torben 

 

Ad. 8. Villingurs hjemmeside – herunder bloggen – Evt. Spørgsmål til redaktøren – Torsten 

 

Ad. 9. Orientering fra møder/kommunikation med samarbejdspartnere. 

 Naturstyrelsen, Friluftsrådet, DI og Dansk Idræts Forbund.            

          Jette fra Kirsebærlunden orienterer fra møde med Friluftsrådet. 

  

Ad. 10 Eventuelt 

 

Du må meget gerne sende en mail til klubbens kasserer og sige, at du kommer til foredrag med  

Marit Jonsson og til generalforsamlingen bagefter dskj@get2net.dk 

Eller telefon 39681876/40680511  

 

Bestyrelsen sørger for en hyggelig stemning, en bid brød og pølse samt øl og vand uden beregning. 

Vi håber at se mange af klubbens medlemmer til en god start på det nye år i Villingur. 

 

Mange hilsener 

På bestyrelsens vegne 

 

Anne Richardt 

 


