
Generalforsamling d. 13. 2. 2016 
Søren Solgård byder velkommen. 

1 minuts stilhed for de afgående. 

Ad 1. – Valg af dirigent. 

Peter Lund valgt som dirigent. 

Peter Lund konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 

Valg af stemmetællere: Irina Sig, Kamilla Eriksen, Betina Madsen 

Valg af referent: Karina Kirkeby 

Ad. 2 – Formandsberetning. 

Karsten Aase: Koorigering af det historiske. Dansk Oldenborg forening dannet i 78. 

Beretning godkendt. 

Æresmedlemmer: En vi kender, en der er loyal, trofast, altid er der når vi kalder på hjælp 365 dage om 
året. Modtaget meget ros og kritik – båret det flot. Foreningsmand, Doa mand, omvandrende leksikon. 
Karsten Aase. 

Ad 3 – Regnskab. 

Jens Fisker: Hvad er de heste aktier for noget. De er værdiløse 

Søren Solgård:  Vi har aktierne, selskabet er lukket, men aktierne er der stadig væk. Vi kan ikke få dem 
udbetalt, der er på GF blevet enighed om at lade dem stå, da der nok ikke er nogen køber. 

Niels Grøndahl: Skriv dem til 0 næste gang, de er ikke noget værd. 

Søren Solgård: Hvis de kommer i kurs igen? 

Jens Fisker: Foreningen er lukket 

Søren Solgård: Jeg har ikke fået nogen oplysninger. 

Henrik Graversen: Hoppe kåring og følskue er det ikke bedre at føre det sammen på en linie. Når det 
afholdes samtidig. 

Søren Solgård: Aftale med Wenche at gennemgå hele opdelingen af regnskabet i det nye regnskabsår. 

Niels Grøndal: Under hingstekåring, spørgsmål til konsulent bistand 9.805 

Søren Solgård: Jørgen Finderup, Skovgård, katalog og Landsudvalgsarbejde. 

Ikke flere kommentar. 

Godkendt regnskab 

Ad 4. – Fastsættelse af Kontingent. 



Bibeholder enkelt og familie medlemskab. 

Blad hæver vi til 500 kr. de andre bibeholdes. 

Godkendt. 

Ad 5 – Indkomne forslag. 

Forslag 1 

Pernille Prip: Det kan være svært for kørerheste i forhold til rideheste iflg punkt 8. Har set på DVs 
pointsystem, der er forskellige point man kan få, og så lægges de sammen og man skal opnå et vist antal 
point for at få Elite status. 

Søren Solgård: Gennemarbejdet forslag. Hvorfor kopiere DV når vi er selstændig avlsforening. 
Bestyrelsen bakker op om forslaget. 

Susanne Mathiasen: Bakker op om Pernille omkring punkt 8, den er ikke fair for køreheste 

Anders Olesen: spørger til 5 ud af hvad under hingstedelen 

Niel Garner: Det er en trykfejl Opfylde 3 af de 5 punkter 

Camilla Christensen: Spørger til Dispentation 

Niel Garner: F.eks i tider hvor hingstene ikke har så mange bedækninger. 

Pernille Prip: Der skal ændres noget i forhold til kørslen, de gode køreheste går tabt. 

Niel Garner: Svært at strikke en sammen til kørehest og ridehest. 

Holger Jessen: Mulighed for dispentation. 

Søren: Der vil altid være nogen der falder igennem.  Opfordre at vi ændre punkt 8 fra DM til 
Landsstævne. 

Anders Olesen: der skal formuleres noget med hestens egen præstation. 

Karsten Aase: Problemet opstår fordi der ikke er gjort det samme med registrering i køre forbundet som 
hos DRF. 

Gitte Olsen: Må kunne sætte en procentsats på. 

Niel Garner: Uforstående overfor  at der kommer kritik nu, den har været fremme på nettet i en tid, I 
kunne have kontaktet mig, så forslaget kunne have været klar nu. 

Niels Gøndahl: Godt forslag, det må ikke falde fra hinanden nu. 

Camilla Christensen: Man kan komme med ændringsforslag til ændring næste år. 

Niel Garner: Den fremstilles som den er nu, og så kan jeg komme med et forslag om et ændringsforslag 
til næste år. 

For:  50 

Imod: 10 

Blank 2 

Forslaget er Vedtaget 



Forslag 2 

Steen Marcussen: Jo hurtigere de kan afprøves jo bedre 

Niels Grøndahl: Fastholder man så de point til 3 og 4 års 

Sten Markussen: Ja det skal være samme system som det hele tiden har været. 

Søren: Fordele og ulemper. Vi har aldrig afkåret en hingst der har bestået en materialeprøve. Det er ikke 
sikkert at dommerne ser fremgang på kun et år, så vi risikere at få afvist en hingst der har fået godkendt 
materialeprøve. 

Niels Grøndahl: Godt forslag, evt. tilføjelse at dommerne kan give en 3 års tilladelse til materialeprøve 
uden avlsgodkendelse. 

Sten: Det må være et forslag for sig selv. Forslaget skal afstemmes i sin enkelthed. 

Forslag sendt til afstemning. 

For: 42 

Imod: 16 

Blank: 4 

Ugyldig: 1 

Forslaget er vedtaget 

Forslag 3 og 4 

Vedrører en vedtægtsændring, der er ikke 2/3 af medlemmer til stede,  henlægges de til en 
ekstraordinær generalforsamling i eftermiddag. 

Ad. 6 – Valg af bestyrelsesmedlemmer og supleanter 

På valg: Christian Jepsen (modtager genvalg) – Birgitte Høyer (modtager ikke genvalg) 

Søren Solgård ønsker at trække sig før tid. 

Forslag: Christian Jepsen, Pernille Prip, Jørgen Lambertsen, Niels Grøndahl, Arne Fey 

Camila Christensen: Praktisk information, man skal være villig til at der ligger et massivt skrivearbejde 
elektronisk i foreningen. 

Der skal først vælges 2 der skal sidde for 2 år. 

Christian Jepsen: 41 

Pernille Prip:24 

Jørgen Lambertsen:11 

Niels Grøndahl:36 

Arne Fey:14 



Valgt er Christian Jepsen og Niels Grøndahl for 2 år. 

Så skal der vælges et bestyrelsesmedlem til at sidde for 1 år. 

Pernille Prip: 41 

Jørgen Lambertsen: 13 

Arne Fey: 9 

Valgt er Pernille Prip for 1 år. 

Valg af suppleanter: 

Anders Olesen: 33 

Jørgen Lambertsen:33 

Arne Fey:26 

Anders Olesen og Jørgen Lambertsen er valgt som suppleanter. 

Der stemmes nu om 1. og 2. suppleant. 

Andrers 36 

Jørgen 21 

Blanke 5 

Anders Olesen er 1. suppleant og Jørgen Lambertsen 2. suppleant. 

Ad- 7 – Valg af Revisorer og revisorsuppleant 

Henrik Graversen og  Jørgen Arenth er enstemmigt valgt. 

Jørgen Lambertsen suppleant. 

Ad 8 – EVT. 

Søren: Kåringsregler – forregister hopper et EU direktiv vi har overset. En hoppe der kommer med et rødt 
pas skal kåres i hovedstambogen, vi må ikke sætte den i forregister, hvis den mangler et led. Snakket 
med Seges om hvordan vi får de hopper i hovedstambogen. De vil få OLS-stambogsnummer. OLS 
(Oldenborg i stambog) 

Camilla Christensen: Informere om samarbejdet med Heste magasinet.  Forhåbentlig i luften fra 1.maj. 

Jan Laustsen: Spørgsmål til at prisen er steget til 3500 for 1 dags hingstekåring mod 2500 for 2 dage 
sidste. 

Søren Solgård: Alting stiger. Det er ikke steget de sidste år. Det er nødvendig med en stigning, hvis ikke 
kassen skal blive tømt. 

Karsten Aase: Mange tak for udnævelsen som æresmedlem, den kom bag på mig. 

Christian Jepsen:  Hvad siger I til at slå hingstekåring  og GF sammen på en weekend. 

Generel  meningsudveksling omkring for og imod. 

Holger Jessen: Opfordrer til at holde en god skreven tone. 

Christian Jepsen: Takker Søren for de år de har siddet sammen i Bestyrelsen . 



Dirigent: Tak for god ro og orden. 

Søren takker for i dag, det har været en fornøjelse og en glæde at arbejde i bestyrelsen. Har valgt at 
trække mig af personlige årsager. Det er mig selv der har taget beslutningen. 


