
Referat ekstraordinær generalforsamling d 25.4.2015 

i Dansk Oldenborg Avl på Middelfart Ridecenter. 

Søren Solgård (SS) byder velkommen. 

Ad 1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen forslår Morten Haahr Jensen (MHJ) til dirigent. 

Bestyrelsen forslår Karina Kirkeby som referent. 

MHJ: Sidder i Seges juridiske afdeling. Takker for valget. 

MHJ: Indledningsvis henledes til vedtægterne, der er ikke et selvstændig varsel der gælder for indkaldelse 

til ekstraordinær generalforsamling. Dog skal der i hht. Kapitel 5 stk 1 indkaldelse til general forsamling med 

10 dages varsel. Der er sendt breve ud med indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Kuverter er 

modtaget senest d. 15 – 4. 

Svend-Erik Hansen:  Det er et forkerte tidspunkt vi sidder her. Frist blev godkendt på generalforsamlingen 

til afholdes inden 4 uger. Iflg. referatet skulle der indkaldes inden 4 uger. Forslag om at referatet læses op 

inden vi går herfra. 

Ikke nogen protester mod at det skal læses op. 

Holger Jessen: Den indkaldelse jeg får står der ikke det er indkaldelse til Dansk Oldenborg Avl. 

MHJ: Kan konstatere at 10 dages frist er overholdt. Der står ikke i selve dagsorden at det er indkaldelse til 

ekstraordinær generalforsamling i Dansk Oldenborg avl. Der står DOA på bagsiden, ingen medlemmer 

burde være ukendt med at DOA er Dansk Oldenborg Avl. Der står om kåring nederst i indkaldelsen, ingen 

burde være i tvivl. Generalforsamlingen er rettidig indkaldt og godkendt. 

Ad 2. Valg af stemmetæller  

Susanne Mathiasen, Bjarne Jørgensen, Henrik Worm. 

 

Ad 3 Fremlæggelse af revideret regnskab. 

Pernille Mortensen (PM): Problemer med manden der skulle lave regnskabet. Leveret ikke til tiden, og det  

der var kunne ikke bruges til noget. Vi har valgt at få LandboNord til at lave regnskabet. Torben Carstensen 

(LandboNord) har skrevet under, de to interne revisorer har skrevet under. Der er underskrifter på original 

versionen, som kan ses hvis man er interesseret. 

Medlemmer: 228 

Familiemedlemmer: 54 

Bladmedlemmer: 38 

Fald i medlemmer i forhold til året før. 

Pernille gennemgår regnskabet punkt for punkt. (Se regnskabet) 



Vedr. føl og plagskue: Der er lidt sammenblanding på Tilmelding for føl til Eliteskuet som er kommet til at 

ligge under følskue, det samme med opstaldnings udgifter. 

Sponsorstøtte er bogført forkert i 2013, derfor er det rettet i 214. 

2013 havde vi uindløste check 

Check bogført som tab., interne revisorer foreslog at prøve at inddrage pengene, og det er lykkes, tabet er 

derfor en indtægt. 

Underskud -47.552 

MHJ: Tak til Pernille. Er der kommentar fra Bestyrelsen? 

Ingen kommentar 

MHJ: Er der nogen der protestere mod regnskabets indhold? 

Ingen protester 

MHJ erklærer regnskabet for fremlagt og aflagt. 

Svend Erik Hansen: Skal det ikke godkendes? Det står ikke i vedtægterne. Det har stået før i vedtægterne, 

mener jeg. 

MHJ: Har ikke set tidligere vedtægterne. Ifølge jeres vedtægter er der ikke nogen godkendelses pligt. 

Svend Erik Hansen: Det er bestyrelsen der hæfter for gæld og regnskab, så bestyrelsen hæfter personligt. 

Der bør overvejes at bestyrelsen kommer med en vedtægtsændring om, at det skal godkendes af 

generalforsamlingen. 

Ad 4 Fastsættelse af kontingent. 

MHJ: Var også oppe på generalforsamlingen, men bestyrelsen har fundet det rigtigt, at gentage punktet nu 

regnskabet er fremlagt. 

SS: Bestyrelsen kommer med et forslag om uændret.  

MHJ: Der skal stemmes, er der nogen der forlanger skriftlig afstemning? Ingen forlanger skriftlig 

afstemning. 

Hvor mange stemmer for Fastholdes af kontingent? 

Stemmer for: 33 

Stemmer imod: 0 

Stemmer blank: 0 

Er enstemmigt vedtaget.  

Ad 5 Eventuelt 

Svend Erik Hansen: Overveje faciliteterne, arrangementerne koster os penge, er der andre muligheder, 

forhandle pris. Dette er gode faciliteter, men det bliver for dyrt.  



SS: Det kommer an på hvad vi kræver, boks, cafeteria, hal med alt. Uændret tilmeldingsgebyr i 5 år. 

Forholdene her er nemmere, vi har ingen ting at gøre med cafeteria. Vi har i overvejelserne at finde et 

andet. Der er prisstigninger på samtlige tilmeldingsgebyrer i år. De seneste 5 år har vi kørt samme pris. 

Holger Jessen: I konstateringen af indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamlingen. Det var dog 

generalforsamlingen, der bad om den ekstraordinære generalforsamlingen. Bestyrelsen har ikke rettet sig 

efter generalforsamlingens beslutning. 

Pernille Mortensen: Der er opfattet forskelligt hvad det egentlig var der blev besluttet. 

Svend Erik Hansen: Det kan jo ikke misforstås, når Peter Lund spørger om det skal være 3 uger, men jeg 

siger 4 uger. 

Holger Jessen: Der står i referatet at der skulle indkaldes inden 4 uger.  

MHJ: Læren må være at det bliver præciseret og referatet læses op. 

Arne Fey: Skuffet over DOA Blad. Det burde være 3 års hingstens der skulle på forsiden, og ikke en ældre 

hingst. Der er mange billeder af én hingsteholder. Der mangler billeder af andre hingste, der var med og 

som blev kåret. Der er fejl i hingstelisten i bladet. Jan Larsen har sendt en mail til Karsten om ændringer, 

men der er stadig fejl. Vores skribent skal ikke finde alt det negative om hingsten, det hører ingen steder 

hjemme at skribenten laver en ekstra ”kåringsbeskrivelse”. 

Karsten Aase: Beklager der er fejl i hingstelisten. Det er nøjagtig, det der står i Hestedata om hingsten, som 

jeg skriver. Der er ikke tilføjet eller slettet noget. Mht. billeder: På Facebook vil du se fotografens billeder 

fra dagen, der er mange dårlige billeder, det ville I ikke blive glade for. 

SS: Hingsteholder skal også melde landskontoret at hingsten er flyttet. 

Arne Fey: Jeg har ikke meddelt landskontoret at jeg har flyttet, men derfor kan jeg jo læse at den er flyttet. 

Birgitte Høyer: Kan vi gøre noget på Hjemmesiden, så folk kan se at der er fejl i bladet. 

Karsten Aase: Forside billedet er af den suverænt bedste kåret hingst i år. 

MHJ: Der er noteret kritik af senest udsendt blad for Dansk Oldenborg Avl. 

Holger Jessen: Service eftersyn af vedtægterne. Kapitel 2 stk 4. Skal der fra bestyrelsen midte udpeges et 

medlem?? 

MHJ : Behøver ikke at være fra Bestyrelsen. Hvis det skulle være fra bestyrelsen midte skulle det stå der. 

Peter Lund: Er det aktivitetsudvalgene du mener? 

Holger Jessen: Nej det er de udvalg der står i punktet. 

MHJ: Efter min opfattelse så skal bestyrelsen udpege en det behøver ikke være en fra bestyrelsen. 

Svend Erik Hansen: Ifølge konstituereingen er der ikke nogen kassere. Har vi ikke en kassere? 

SS: Den dag vi konstituerede os, så vi ikke, at nogen var i stand til at varetage posten. Vi tog kontakt til 

Wenche Hansen, der er regnskabskyndig. Fra Bestyrelsen har vi valgt, at Susanne er kontakt mellem 

bestyrelsen og Wenche. 

Karsten Aase: Det med Udvalgene i vedtægterne er et gammelt miskmask. Fra gammel tid. 



Holger Jessen: Derfor jeg mener at der skal et serviceeftersyn af vedtægterne. 

Susanne Mathiasen: Der var et forslag fra bestyrelsen om en ændring af medlemskab. Det blev stemt ned. 

Det var et gammelt forsalg fra 2012, hvor man skulle lave en anden kontingent form. Det var et vedtaget 

forslag. Der blev stemt for i 2012. Det forslag blev stemt ned. Skal der ikke arbejdes videre på det? 

MHJ: Kender ikke referatet fra 2012. Kan konstatere at det har været oppe ved den sidste 

generalforsamling. Der blev stemt for at man ikke skal gå videre med det. Men derfor kan bestyrelsen jo 

godt arbejde videre med det. 

Cheanne Eriksen: For 1½ måned siden kom der et brev fra en anonym til bestyrelsen. Vil bestyrelsen 

komme frem med den anonyme person er? Vil godt vide hvem der er. 

Camilla Christensen: Væsentligt at man skelner mellem hvad der sker i en interesse gruppe og hvad der 

vedrører Dansk Oldenborg Avl. Diskussionen hører ikke til her. 

MHJ: En Facebook gruppe er som den nu en gang er. Foreningen er ikke ansvarlig for denne. 

Holger Jessen: Hvorfor offentliggør man et anonymt brev? 

Camilla Christensen: Man skal ikke tage et anonymt brev alvorligt. 

MHJ: Bestyrelsen har modtaget kritik over, at man har offentliggjort et anonymt brev. Det opfordres til 

bestyrelsen, at man ikke offentliggør sådan et brev mere. 

Karsten Aase: God skik og brug, er at man arkivere det lodret. 

MHJ: Det er bestyrelsen der skal træffe beslutning om det  

Steen Marcussen: Jeg var ikke tilfreds sidst. Men er rigtig glad for det, da der er blevet lavet nogen klare 

aftaler i dag. En klar konklusion på de spørgsmål vi gik med hjem sidst. 

Referatet læses op for forsamlingen. 

Søren Solgård takker for god ro og orden. 

 

 

 

 

 


