Den 26. august 2007.

Ekstraordinær generalforsamling, den 21. august 2007 i Lusitanoforeningen i
Danmark

Den ekstraordinære generalforsamling blev holdt hos Nanna Westergård-Nielsen, Mosegården,
Mosedraget 6, 3230 Græsted.
Deltagere: Katrine Boelsgaard (formand), Lykke Petersen (næstformand), Eva Ørndrup
(næstformand), Connie Hansen (kasserer), Kamilla Mercedes Kuld (menigt medlem) og Nanna
Westergård-Nielsen (sekretær/referent) samt
Eva Malver (ejer af Uhavre) og Tilde Blicher Jensen, som begge overvejer medlemskab af
foreningen.

Dagsorden:
1) Tegning af Foreningen
2) Vedtægtsændringer
3) Økonomi
4) Aktiviteter
5) Orientering om: Medlemmer, Hjemmeside, mv.
6) Evt.
Ad 1) Der blev skrevet under på tegningsblanket til banken, således at Foreningens konto kan
åbnes. Alle tilstedeværende skrev under.
Ad 2) Det blev besluttet at foretage vedtægtsændringer: Ny § 10) Tegning: Formand og kasserer er
tegningsberettigede.
Ad 3) Det blev besluttet, at kontingentprisen er 300 kr pr år for alle typer af medlemmer. Denne
ændring indføres i vedtægternes § 3, Medlemskab.
Ad 4) Aktiviteter
Der er Store Hestedag den 1.-2. sept. i Roskilde, hvor Katrine og Lykke vil distribuerer en CD med
heste, som kan købes i Portugal.
Vi vil først udstille heste næste år, hvor de er mere klar.
Lars Poppel holder Åben Hus den 14. sept. kl 19- . Lars Poppel skulle have en Lusitaner hingst
uden papirer.
Rodrigo Matos kommer til Ganløse og underviser den 19. til den 21. okt. Vi drøftede, om vi skulle
gå ud at spise med ham, evt. den 19. okt. Der vil komme yderligere meddelelse fra Eva Ørndrup.
Der var enighed, om at aktiviteterne skulle komme til at fremgå af foreningens hjemmeside.

Ad 5) Der var to mulige nye medlemmer.
Hjemmesiden blev præsenteret af Katrine. Der var lavet et smukt design, og vi drøftede at der
skulle forskellige links på hjemmesiden, samt kontaktmuligheder til bestyrelsens medlemmer.
Foreningens brochure er færdig og kan distribueres på bla. Store Hestedag.
Der er endnu ikke den store interesse/kendskab til Lusitanohestene i Danmark, så vi aftalte, at der
skulle skrives artikler om dem, og deres fremragende egenskaber i forskellige hesteblade.
Ad 6) Evt. Besigtigelse af gårdens heste, mv.
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Derefter fulgte en snak om hjemmesiden. Der blev aftalt, at Katrine skulle skabe lay-outet, som
skulle være eksklusivt, og Eva skulle lave selve hjemmesiden. Teksterne på hjemmesiden skulle
være korte og præcise. Det blev foreslået at skrive noget om racen og dens historie, herunder
billeder af de forskellige blodlinjer, samt de aktiviteter, som foreningen kunne henvise til, fx
træning med Rodrigo, som kommer til Danmark i oktober 2007.
Vedtægterne blev også omtalt, og der var enighed om, at de i det store og hele kunne bruges. I
forhold til § 2 * Skal der stå: Foreningen fremmer avlen i Danmark så vidt muligt efter de
retningslinjer, der er opstillet af den portugisiske avlsforening, APSL.
Derudover har Eva fremsendt en række rettelser af mere sproglig karakter, som vil blive indarbejdet
i vedtægterne.
Vedtægterne lægges som PDF fil på Hjemmesiden..
Ad 3) Der var ikke de store ændringer i forhold til listen over mulige medlemmer, som blev
udarbejdet i referat fra 1. møde. Katrine har dog nu fået et hingsteføl efter Quanza, som hedder
Campeau. Kamillas hest, Vento er ikke en Cruzado, som anført.
Der var enighed om, at vi så snart hjemmedien var på plads skulle sende et link til alle vi kender
mhp. at gøre opmærksom på foreningen og hverve medlemmer. Øvrige medlemmer kunne i
princippet være alle, blot de støtter op om foreningens formål: ”at fremme lusitanohesten i
Danmark”
Ad 4) Der var enighed om, at kasserer Connie skulle få oprettet et bankkontonummer, og sende
opkrævning ud til foreningens medlemmer (nu bestyrelsens medlemmer), mhp.
kontingentindbetaling på 400 kr/år. Kontingentet kunne passende bruges til at finansiere et webhotel samt at få trykt en smuk brochure med billeder og henvisning til foreningens
hjemmesideadresse.

Ad 5) Foreningen skal nu få lavet en hjemmeside, samt et forslag til brochure, som kan komme på
Katrines stand på Roskilde Dyrskue sammen med plancher om lusitanohestene. Der var ikke rigtig
nogen, der mente at deres heste var modne til at optræde på Dyrskuet eller på Store Hestedag
Eva laver forslag til tekst til brochure som hun sender rundt. Katrine laver forslag til lay-out af
brochure og af hjemmeside. Lykke vælger 7 billeder, som kan komme med.
Ad 6) Der var snak om Dyrskue og Store Hestedag, hvor der var enighed, om at foreningen kunne
præsenteres via billeder og brochure.
Vi er endnu ikke nok hesteejere til at få en kåringskomite til Danmark. Hvis hestene skal kåres
inden da, må det formentlig blive i Sverrig.
Katrine var blevet indbudt til at sidde i PRE-foreningens bestyrelse, som Lusitano-repræsentant.
Det havde hun sagt ja til.
Ad 7) der var en mere uformel snak om lusitano-heste, kurser i Portugal, rejser, mv.
Næste møde
Det blev aftalt at næste møde skulle holdes en af dagene på Roskilde Dyrskue, hvor vi kunne mødes
på Katrines stand. Katrine sender forslag til tidspunkt ud !!

