Generalforsamling 2009 i
Lusitanoforeningen i Danmark,
Dato:
Sted:

Den 4. maj 2009, kl. 19.30
Mosegården, Mosedraget 6, 3230 Græsted.

Deltagere: Hanne Nørgaard, Eva Ørndrup, Xenia Wieth, Birgitte Sørensen, Susanne
Kristensen, Fie Feldt, Nanna Westergaard-Nielsen, Gertrud Jørgensen, Kamilla Kuld
Mercedes, Connie Hansen, Lykke Petersen, Line Schock Jepsen, Lone Nyhuus
Præsentation af deltagerne er vedhæftet.
Referat:
1. Valg af dirigent
Lone Nyhuus blev valgt. Referent blev Eva Ørndrup.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt og medlemsforslag til emner blev tilføjet som punkt 8a: Avlsarbejde
og kontakt til APSL og 8b: Orientering om foreningens arbejde.
3. Forslag til vedtægtsændring. (Er rykket til efter formandens beretning).
4. Bestyrelsens beretning ved formand Katrine Boelsgaard
Da formanden ikke var til stede, fremlagde Næstformand Lykke Petersen en kort beretning.
Hjemmesiden er god, bliver rost og har god trafik – men der er valgt en ny form for
hjemmeside, så vi ikke længere bruger 123hjemmeside design.
Landskontoret for Heste ville se fremgang i form af medlemstal og danskfødte føl, for at ville
godkende foreningen. Da vi er gået fra 6 medlemmer til 26 og nu 29 danskejede Lusitano
heste, må man sige det går den rette vej.
Kåringen i Sverige forløb også godt. Alle hopperne blev kåret og Ninito blev afvist og er nu
vallak og det trives han virkelig med. Ninito skal bruges til show og WE og er en god
repræsentant for racen, da han kan en masse.
Kamilla Kuld har startet Sorraiaprojektet op og hjemmesiden sorraia.dk og fået 4 ekstra
Sorraia heste til DK. Termudo Kamilla’s Sorraia hingst giver blikfang når de er ude og giver
anledning til at fortælle Lusitano hestene og deres historie.
Der har været en del omtale i form af artikler om Lusitano hestene, tråde på HN omkring
arrangementer og ture til Portugal og ikke mindst Sanne Salomonsens Lusitano der pryder
hendes CD cover.
Der er kommet flere heste til landet og flere medlemmer.
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Showet for Hestens Værn’s 100 års jubilæum deltog fire Lusitano heste og en Sorraia.
Det samme hold skal også ride til Roskilde Dyrskue showet.
Kommentar fra Lone Nyhuus:
Syntes at showet var rodet og lidt forvirrende. Kunne også have ønsket sig en
bredere repræsentation af de forskellige typer Lusitano.
Lidt i tvivl om det var foreningen der var repræsenteret i showet?
Lykke forklarer:
Rigtigt at de er meget ens, de er tæt i familie med hinanden. Det er ikke
foreningen der har stillet show hold, det er Katrine der har fået en invitation. Det
var meningen at showet skulle vises på Roskilde Dyrskue og det kom lidt
pludseligt at de også skulle ind på Christiansborg.
Lykke forklarer:
Rigtigt at de er meget ens, de er tæt i familie med hinanden og vi mente selv det
var et problem. Men igen andre ønskede at stille op med heste. Det er ikke
foreningen der har stillet show hold, det er Katrine der har fået en privat
invitation, men vi rider gerne i foreningens navn og viser logos og tager brochurer
med o. lign da det jo klart lever op til foreningens mål med at fremme racen i
Danmark. Det var meningen at showet skulle vises på Roskilde Dyrskue og det
kom lidt pludseligt at de også skulle ind på Christiansborg.
Der blev sendt mail ud til både medlemmer og ikke medlemmer med lusitano
heste i stort omfang for at få flere typer med. Alle med hest blev spurgt med det
samme efter første trænings samling hvor det blev klarlagt hvad der skulle ske.
Også dem med ungheste blev spurgt. Dog ønskede ingen andre at medvirke.
Hanne:
Der går lang tid til vi i foreningen selv kan stille et showhold, så indtil da, må vi
stille dem vi kan og på eget initiativ. Det vigtigste er at Lusitano hestene kommer
ud og bliver set. Som foreningen støtter vi op om udbredelse af viden omkring
racen og derfor støtter foreningen op omkring shows og opvisninger.
Der er også lavet flyer og brochurer igen der var med på Roskilde og store hestedag.
(Lone Nyhuus mener der er stor interesse for en hesteballet til næste år og Lusitano hestene
ville passe godt ind der).
5. Det foreslås, at § 5, Bestyrelsen, ændres til følgende tekst:
Fra 4. linje lyder tekstforslaget:
”Bestyrelsen består af en formand, som vælges på generalforsamlingen. Derudover
vælges de øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Både formand og øvrige
bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er på
valg ad gangen. Formand og næstformand er aldrig på valg samtidig. Kasserer og
sekretær er heller ikke på valg samtidig”
Det foreslås endvidere, at § 8, Generalforsamling, ændres: Linje 2: ”Forslag til
dagsorden skal sendes til formandskabet mindst 2 uger før generalforsamlingen”
Begge forslag blev godkendte.
6. Regnskab, ved kasserer Connie Hansen
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Connie oplyste at alle har fået tilsendt en faktura, på denne faktura står også ens
medlemsnummer. Der har været snak om at betaling skulle følge årsskiftet og ikke
generalforsamlingen (maj måned), men dette ønskede deltagerne ikke at ændre.
Beholdningen er på 9.001,24 kr. og vi har haft udgifter for 1.766,13 – hovedsageligt på
hjemmeside og domæne.
Nanna spørger:
Hvad skal vi bruge pengene på??
Hanne:
Få portugisere herop og introducere nye rideformer: Garrocha, Vaquera etc.
Eva:
Brochurer, annoncering, PR, forenings arrangementer kåring eller foredrag,
rabat/tilskud til medlemmer.
Kamilla/Lykke:
Støtte op omkring Sorraia projektet.
Lykke:
Fortalte at det Portugisiske turistkontor havde sponsoreret t-shirts og lånt flag ud
til showet. Vi kunne købe et portugisisk flag.
Kamilla:
Åbent hus arrangementer.
Nanna:
Vi kunne bruge nogle penge på at afholde generalforsamlingen som et åbent hus
arrangement med shows, Lusitano træf og evt. foredrag og holde
generalforsamlingen i weekenden så dem fra Fyn og Jylland nemmere kan være
med.
De nævnte forslag er forslag fra medlemmerne til den nye bestyrelse.
7. Valg af formand og bestyrelse.
Alle i bestyrelsen var villige til at opstille igen, Kamilla dog kun som suppleant.
Der var diskussion om hvem og hvor mange der var på valg. Som det står i vedtægterne
konstituerer bestyrelsen sig selv og der er lige vedtaget at kun halvdelen af bestyrelsen er
på valg af gangen, så det blev nød til at være bestyrelsesposterne der er på valg.
Ikke på valg:
Formand – Katrine
Sekretær – Nanna
Bestyrelsesmedlem – Hanne
På valg:
Næstformand (kun en skal vælges) – Lykke og Eva
Kasser – Connie
Bestyrelsesmedlemmer der ønsker at træde ind – Fie Feldt,
Ønsker at være suppleant – Kamilla, Mia Kersten, Line S. Jepsen.
Der var 2 der ønskede at stille op som næstformand. Lykke og Eva der hver lavede en lille
”salgstale”.
Lykke:
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Ønsker at være næstformand og fortsætte sit igangværende arbejde med udbredelse af
racen – både med avl, show, arrangementer, fotos, internet artikler og meget mere. Er
selv ejer og rider en Lusitano hoppe.
Eva:
Ønsker også at arbejde for Lusitano hestene’s udbredelse og fortsætte det igangværende
arbejde med både avl, show, arrangementer, fotos, internet artikler og meget mere.
Sidder gerne som bestyrelsesmedlem, men stiller op til ”kampvalg” om
Næstformandsposten for blandt andet at give en modpol til den store deltagelse der er fra
Katrine’s stald. Mener at det giver problemer når formanden og næstformanden, snakker
sammen dagligt og der er 4 ud af 8 bestyrelsesmedlemmer fra samme stald.
Der blev stemt med håndsoprækning og Lykke blev valgt til næstformand.
Resten af de ønskede pladser i bestyrelsen blev også besat som ønsket.
Nanna/Lykke/Fie/Kamilla:
Mente ikke at det har været et problem at der var flere fra samme stald, da alle jo har
stemmeret og alt skal på valg.
Connie/Eva:
Mente at det kunne give problem og der har været eksempler på at resten af bestyrelsen
først kendte til ting, når de var sat i værk.
Den nye bestyrelse er:
Formand – Katrine Boelsgaard
Næstformand – Lykke Petersen
Sekretær – Nanna Westergaard-Nielsen
Kasser – Connie Hansen
Bestyrelsesmedlemmer – Hanne Nørgaard, Eva Ørndrup, Fie Feldt
Suppleanter – Kamilla Kuld, Mia Kersten og Line S. Jepsen (Fyn repræsentant).

8. Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelses ønsker ikke at ændre kontingent.
9. Indkomne forslag.
8a: Avlsarbejde og kontakt til APSL
Nanna fortæller:
Da der p.t. ikke er nogen kårede hingste i DK, har Nanna undersøgt de nærmeste
lande for egnede Lusitano avlshingste. Det har været meget besværligt og der er
ikke mange der kan tilbyde en god service i forbindelse med frost/kølesæd. Men
Nanna kontaktede så ejerne af den kendte Luistano hingst Sol og det vidste sig at
de både gav god service, var ikke alt for dyre og sædkvaliteten var rigtig god.
Det kostede 1.000 euro for sæd (2. Portioner)
170 euro for transport
Derudover kommer dyrlæge check og insemineringen.
Fie:
De første danskfødte’s føl papirer er lavet og sendt til APSL, men der er intet nyt
endnu.
Hanne:
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Spørger hvor lang tid det har taget for andre at få sin Lusitano hest registreret i
sit/ejers navn?
Eva:
Hvis det bliver gjort i Portugal af sælger – går det som reglen hurtigt og uden de
store problemer.
Lone:
Det tog 1½ at få papirerne og få Zafira registreret og Lone på som ejer.
Birgitte:
Har vist aldrig lavet denne anmeldelse (change of ownership) til APSl, som koster
nogle penge og kan hentes på APSL’s hjemmeside (http://www.cavalolusitano.com/documentos)
Lykke:
Fortæller at Urubu som er avlsgodkendt hingst og danskejet, nu står i Sverige hos
Christofer Dahlgren. Der er stor chance for at han kan bruges til inseminering til
næste år.
8b: Orientering om foreningens arbejde.
Emnet er besvaret under beretning fra formanden.
10.Evt.
Hanne havde et spørgsmål:
Hvis der er hvide hår i pletter på en baio farvet hest – hvad farve er den så?
Alle mente at han stadig er baio og ikke skimlet.
Generalforsamlingen slukkede og lukkede.
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Deltagerpræsentation på Generalforsamlingen 2009 i Lusitanoforeningen i Danmark
Hanne Nørgaard
Ejer af Lusitano hingsten Bromo på 3 år. Købt i Portugal. Han står i Stenløse.
Eva Ørndrup
Har ikke Lusitano. Har beskæftiget sig med Lusitano heste de sidste 10-12 år og har
hjemmesiden www.lusitano.dk næsten lige så længe.
Xenia Wieth
Første Lusitano ejer i denne forsamling. Købte Oeste i 2000 som vallak i Tyskland, hvor han
var importeret fra Portugal. Han står i Høsterkøb.
Birgitte Sørensen
Købte avlsgodkendt hoppe Uhavre her i DK. Kåret med 72 point. Uhavre var importeret fra
Portugal i 2006. Står i Torslunde.
Susanne Kristensen
Tog til Golegã festival i 2008 og faldt for Alter Real vallakken Robalo. Som nu står i Lynge –
snart Skibby.
Fie Feldt
Ejer avlsgodkendt hoppe Querida, hingsteføllet Dinamico. Står i Karlebo.
Nanna Westergaard-Nielsen
Har importeret hoppen Zita. Hun er tilredet og kåret. Hun er nu blevet insemineret med den
kendte sorte Lusitano avlshingst Sol (sæd sendt fra Portugal). Hun står i Græsted.
Gertrud Jørgensen
Købt vallakken Andorinha, hos Teuske i Portugal. Han skal bruges som ridehest.
Kamilla Kuld Mercedes
Købte Vento som er cruzado portuguese og kastreret efter han kom til DK. Har importeret
Termudo en Sorraia hingst til avl, ridning og show. Startet Sorraiaprojektet. Vento står i
Karlebo.
Connie Hansen
Xeque, der er af Veiga blodlinie. Han er hingst og i tilridning, endnu ikke avlsgodkendt. Han
står på Kronplet i Hillerød.
Lykke Petersen
Har hoppen Zibelina, købt fra samme sted som Vento og Zita. Hun er kåret og tilredet. Vil
vente med at avle, da ridningen går godt. Hun skal bruges til shows og WE. Står i Karlebo.
Line Schock Jepsen
Købte hoppen Xaquira fra Portugal og et hingsteføl ved siden Don Cavalo og hun forventer føl
hver dag det skal være (hoppen folede faktisk dagen efter med et palomino farvet hingsteføl –
Emigrante). De skal bruges til avl og ridning. Står på Fyn.
Lone Nyhuus
Har hoppen Zafira – købt i Sverige. Hun er kåret og tilredet. Skal sættes i fol til næste år. Står
i Søsum.
(der kan læses mere om Lusitano heste i DK på foreningenshjemmeside:
http://www.123hjemmeside.dk/lusitanoforeningen/13775149)
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