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Generalforsamling 

Lusitanoforeningen i Danmark 

Karlebo – 8. maj 2008 

 

 

Deltagere: 

Katrine Boelsgaard, Lykke Petersen, Eva Ørndrup, Nanna Westergård-Nielsen, Connie Hansen, 

Kamilla Mercedes Kuld, Fie - Sophie Victoria Feldt, Hanne Nørgaard, Lone Nyhuus, Xenia Wieth 

og Birgitte Sørensen. 

 

 

Dagsorden: 

 

Valg af dirigent 

Connie Hansen blev valgt. 

Referent:  

Eva Ørndrup 

 

Godkendelse af dagsorden 

Den blev godkendt – desværre var der ikke rigtig kommet nogen input fra medlemmerne (sket 

en fejl med mail), så alle ønsker til dagsordenen blev lagt under eventuelt. 

 

Bestyrelsen beretning 

 

Formandens v/Katrine Boelsgaard 

Katrine fortalte lidt om, hvad foreningen havde lavet, bla. arbejder vi på at stable flere 

arrangementer på benene. Der har været nogle kurser, men det har ikke været foreningen, 

som har stået for dem, dog har det har været til racens fremme. 

Vi har fået lavet en hjemmeside (med 123hjemmeside), som er fin og brugbar, og den er rigtig 

pænt besøgt.  

Foreningen er ikke godkendt som foreningen af Landskontoret for Heste (det er P.R.E. 

foreningen f.eks. heller ikke). Man skal have en vis procentdel stigning på antal af medlemmer 

og antal af danskfødte føl, før man kan komme ”ind i varmen”. Det er heller ikke så vigtigt, da 

man kan få dispensation til f.eks. Roskilde Dyrskue og andre ting, som Landskontoret står for. 

Vi har mange planer med denne forening, og det er selvfølgelig målet, at vi også skal fungerer 

som en avlsforening – det vi nu må varetage, da al registrering går igennem APSL (APSL - 

Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Lusitano) i Portugal. 

Indtil videre arbejder foreningen primært for Lusitano-racens og de tilhørende traditioners 

fremme. Vi er, som der står i vedtægterne, en ikke-kommerciel forening, men vi har brug for 

indtægter til at afholde og belønne arbejde ifm. Lusitano-racens fremme. 

 

 

Revisorsberetning – Kassererens (i mangel af revisor) v/Connie Hansen 

Kort men godt – vi har en beholdning på 4.600,- kr. 

Vi har nu ca. 10 medlemmer udover bestyrelsen. 

 

Valg af formand 

Katrine blev enstemmigt valgt igen. 
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Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

(Der opstod en misforståelse omkring hvilke personer, der var på valg samt deres position i 

bestyrelsen). 

Øvrige medlemmer var ikke på valg, da de er valgt for en 2-årig periode. Bestyrelsen 

konstituerer sig selv efterfølgende. 

Hanne Nørgaard blev valgt ind i bestyrelsen, og Kamilla Kuld ønskede at træde ud, men da 

hun ikke var på valg, blev hun siddende. 

Fastlæggelse af kontingent 

Der var ikke fremlagt et ønske om kontingentstigning, så kontingent er stadig 300,- kr. om 

året. 

Hvad man får for de penge og ved at være medlem er indtil videre sparsomt, men al 

begyndelse er svær. Man får lov til at sætte heste til salg og avlshingste-PR på hjemmesiden 

(se mere herom under punktet: hjemmesiden). Når foreningen afholder arrangementer, vil det 

enten kun være for medlemmer, eller der vil være en form for rabat. Derudover er det kun 

medlemmer, der må bruge og købe foreningens logo og merchandise. 

Med tiden vil der komme meget mere for medlemmerne. 

 

Eventuelle vedtægtsændringer 

Der var ikke kommet nogen forslag. 

Eva gjorde opmærksom på, at til næste år kunne hun ønske en del ændringer. 

 

Eventuelt 

 

Hjemmesiden 

Lone Nyhuus gjorde opmærksom på, at der står navne-betegnelser som Eva Ø. – i stedet for 

fulde navn Eva Ørndrup. Det har faktisk været en bevist handling fra webmaster – Eva 

Ørndrups side, at det kun skulle være bestyrelsens navne, der stod med det fulde navn, da 

ikke alle er blevet spurgt, om de vil have deres navn stående, der er nogen, der ønsker det – 

men fremover vil vi bestræbe os på at skrive det fulde navn og spørge om lov. 

 

Der var enighed om, at det er vigtigt, at vi får det købte domæne: www.lusitanoforeningen.dk 

til at gå til/pege på vores 123hjemmeside: 123hjemmeside/lusitanoforeningen – hvor vores 

hjemmeside ligger. 

Hvis det var til at betale (Men heldigvis kan jeg oplyse at det koster: 99 kr. i oprettelsesgebyr, 

for et pegedomæne og ved forlængelse koster det 39 kr. ekstra per kvartal + det domæne-

udbyder tager for en viderstilling/pegning). 

 

Vi har en ekstra gratis hjemmeside til vores rådighed. Den hedder: 

123hjemmeside.dk/lusitanoforeningenDK 

Indtil videre har vi ikke noget at bruge den til, men skulle vi løbe tør for plads til billeder og 

video, så kan den bruges. 

 

Det blev besluttet, at det kun må være medlemmer og ejere af dansk-ejede og dansk-boende 

Lusitano-heste, der må sættes til salg på hjemmesiden. 

Det må også kun være medlemmer og ejere af dansk-ejede og dansk-boende avlskårede 

Lusitano-hingste, der må sættes på hingstelisten på hjemmesiden. 

Prisen er 100,- kr. årligt. 

 

Alle må annoncere, så længe annoncen ikke krænker, er anstødelig eller på anden måde går 

imod foreningens vedtægter og etik. 

Medlemmer får 25% rabat. 

Pris 1.000,- kr. årligt. 

Medlemspris: 750,- kr. årligt. 

 

http://www.lusitanoforeningen.dk/
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Opslag om arrangementer der har til Lusitano-hestenes fremme, men ikke ligefrem arrangeret 

af foreningen, kan gratis annonceres på hjemmesidens ”Aktivitets-side 

”. (Som lige er lavet…) 

 

Arrangementer 

Kamilla fremlagde, at der var blevet spurgt, om der ville deltage nogle Lusitano-heste til 

Gørlev skuet og et andet arrangement på Billunds travbane. Ingen af dem der deltog på mødet 

havde meldte sig. Hvis der er andre medlemmer med Lusitano heste som kunne tænke sig at 

deltage – kontakt Kamilla Kuld Mercedes. 

 

Kamilla og Lykke spurgte begge til godtgørelse af transport, tilmeldingsgebyr eller andet fra 

foreningen, til når de ville udstille og deltage med deres Lusitano-heste – for racens fremme, 

men Connie meldte, at det var der ikke plads til i foreningens budget endnu. 

 

Umiddelbart har vi ingen heste eller arrangement ved Roskilde dyrskue, men Katrine vil have 

sin stand med klassisk-dressur udstyr og giver foreningen lov til at bruge et hjørne. Den lille 

folder vi har brugt før bliver gentrykt, og bestyrelsen vil beslutte om der skal købes banner, 

emblemer eller andet PR-materiale til standen. 

Katrine efterlyser hjælp i standen og materiale. 

 

Store Hestedag (6. og 7. september – sidste tilmelding 1. juni) har vi tidligere opfordret 

Lusitano-ejerne til at melde til foreningen, om de ønsker at deltage. Der er ikke kommet 

mange henvendelser, og det viser sig, at det vist kun er Lykke, der har mod på det i år. 

Vi kan melde os til udstilling, hvor man får en rigtig boks, plads omkring boksen til lidt PR og 

ved fremvisning en bedømmelse af hesten af Halling Nielsen. 

Dette er at foretrække, så længe vi ikke kan stille med et rigtigt show-arrangement. Hvis man 

skal vise show, skal vi have flere heste, flere der kan ride, et bredt udsnit af racen og stable 

noget godt på benene i god tid. Derudover skal Roskilde dyrskue udvalget godkende showet – 

de kan afvise det, hvis der allerede er lignende indslag o.s.v. 

 

Katrine mente, vi skulle være meget kritiske mht. hvilke heste vi tager med til et stort 

arrangement som Store Hestedag og lignende. Foreningen kan ikke styre, hvem der ønsker at 

tilmelde sin Lusitano, det kan være medlemmer eller ikke-medlemmer, alle har lov. Men man 

skal selvfølgelig tænke sig godt om og sørge for at den medbragte hest lever op til Lusitano-

standarden og selvfølgelig forhåbentlig gør et godt indtryk. 

Katrine ønsker at vente til næste år og så stille med en masse fantastiske heste. Hvis vi 

deltager med en stor håndfuld, så gør det ikke så meget, at der er et bredt udvalg af typer, 

men hvis der kun kommer to – der enten ligger meget langt fra hinanden, eller kun viser en 

lille brøkdel af hvad racen består af, så ser det fjollet ud. 

 

Lykke talte om at der er en mulighed for, at vi kan få vores Lusitano-heste kåret og registreret 

gennem den svenske forening og forhåbentlig i Skåne. Men den svenske forening har ikke 

meldt endelig ud, om de holder det der. Vi har kun to tilmeldinger fra DK. 

Nanna fortalte, at hun får besøg af en Hollænder, der bor og arbejder i Portugal, som muligvis 

kan få os i kontakt med APSL og nogle dommere. Så det måske var muligt at få kåring her i 

landet. Der var flere, der tilmeldte sig, hvis det blev her i DK. 

Nanna undersøger nærmere. 

Hvis der er andre, der har kontakter i Portugal og hos APSL, så ville det være rart at komme i 

kontakt med dem og gøre dem opmærksom på den stigende interesse her i DK. 

 

Lone frabad sig at deltage med hest – men hesten måtte godt deltage. Til gengæld har hun et 

stort speakertalent (udover at være journalist – ligesom Xenia), som vi kan gøre brug af til 

arrangementer. 
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Nanna nævnte, at der er arrangeret et kursus med Teuske Honengreen, der er berider og 

konkurrencerytter i Portugal, fra den 22/8 til den 24/8 hos Nanna i Græsted. 

 

Lone nævnte, at der stadig er plads på kurset med Rodrigo Matos d. 16.-18. maj. 

Hanne fortalte, at der så ville være mulighed for at se Bromo, som står hos hende ikke langt 

fra Ganløse. 

 

Katrine nævnte, at der kommer endnu et Working Equitation – dato ikke fastsat. 

 

Eva nævnte, at hun tager til den årlige Lusitano-festival i Cascais – Portugal her d. 4.-7. juni. 

Hvis der er nogen, der vil med, skal de bare kontakte Eva. 

 

Hanne efterspurgte en mailing-liste på bestyrelsen. Alle mail-adresser på bestyrelsen står inde 

på hjemmesiden. 

Medlems-mailing-listen styrer Connie, og vi skal være opmærksomme på, at vi skal have 

tilladelse til at oplyse navne og mail adresser på vores medlemmer. 

 

Generalforsamlingen sluttede! 

Tilføjelse til referatet:  

1. Lone Nyhuus gjorde opmærksom på, at vi er to slags medlemmer. Amatørerne – altså 

dem der bruger penge på deres lusitanoheste – og de professionelle – dem som ønsker 

at tjene penge på deres interesse for lusitanoer. Det kan ofte være to modsatrettede 

interesser og det er et dilemma og en udfordring, som vi som forening skal være meget 

bevidste om. Blandt andet når det gælder, hvad og under hvilken form, vi går ud i 

verden og fortæller om vores heste.  

2. Foranlediget af en udtalelse fra formanden gjorde Lone Nyhuus opmærksom på, at 

hverken foreningens bestyrelse eller formand har hjemmel til at vurdere og beslutte 

hvilke lusitanoer, der er egnede til at repræsentere racen i Danmark. Dette ville være i 

grundlæggende strid mod den foreningskultur, som Lusitanoforeningen i Danmark er 
stiftet under.  

 

 

 

 

 

 

 


