
 

Referat af General forsamling 2014.02.23 

Til stede: Fra bestyrelsen – Lykke, Christina, Janne, Julie. Medlemmer – Mette R., Mette S., Heidi, 
Bianca, Pia, Marianne, Christian, Linda, Susanne (som ekstern revisor). Der er ingen fuldmagter. 
  
 Dagsorden for generalforsamlingen:  

1) Valg af dirigent  

Christian vælges. 

2) Godkendelse af dagsorden 

3) Bestyrelsens beretning – Næstformanden beretter. 

3 føl født, 2 avlet af Fie Felt. 1 hingsteføl af Christina Winding. Mette R. repræsenterede racen ved 

Dyrenes dag. I juli deltog Fie i EM WE og blev nr. 11. I september blev første kåring i DK afholdt med 

flere kårede heste. 11 heste repræsenterede racen ved Store Hestedag. Der er kommet flere nye 

heste til DK. 

4) Kasserens beretning 

Overskud på 15.049,74kr for året. 35 medlemmer, hvoraf 10 ikke har betalt på nuværende 

tidspunkt. 4 har udmeldt sig i 2013/2014 og der er kommet 4 nye medlemmer. Der har været et 

overskud fra Store Hestedag på 5.288,27kr. 

Regnskabet godkendes enstemmigt. 

5) Orientering fra udvalgene; Avls udvalg, Show- og PR udvalg. 

Avlsudvalg og Show/PR udvalg slås sammen i et udvalg: Kåring-/Show udvalg. 

Der er taget kontakt til Herning Landsskue om muligheden for at stille heste som race 

repræsentanter og mulighed for kåring, blandt andet for at tilgodese medlemmer vest for broen. 

Besked fra Roskilde ang. mulighed for deltagelse i det store hesteshow på Roskilde Dyrskue pr. 1/3 

2014. Dog kan vi stille med heste til fremvisning og i kvadrillien, såfremt medlemmerne vil stille 

heste. Bestyrelsen beslutter ud fra opstillede kriterier hvilke equipager der er gode race 

repræsentanter. 

Det er vigtigt, for medlemmer der ønsker at deltage på Roskilde Dyrskue, at vide at hestene SKAL 

forblive på pladsen alle 4 dage. Dvs. hestene må ikke tages hjem/ud før tid. 

Foreningen vil bestille 2 campingpladser, så de der har lyst til overnatning kan være sammen i en 

’camp’ og have socialt samvær. Ligeledes laves der en staldvagt ordning for at vi kan holde øje med 

hestene hele tiden. Vi vil forsøge at lave fælles-frokost for deltagere. 

6) Næstformanden informerer om nye regler vedr. registrering af føl. 

Føl skal registreres samme år som de fødes, og hingste/hopper skal kåres senest samme år som 

deres føl fødes. Fra 2014 skal alle hingste have taget sædtest inden de stilles til kåring. Julie og 

Christina overtager opgave omkring info om dette fra Fie. 



7) Fie Felt træder af som formand.  

8) Valg af bestyrelse 

Christina Blume opstiller til formand - 

9 stemmer for, 2 stemmer imod. Christina vælges ind som formand. 

Janne genopstiller som sekretær – 

Der er enstemmig vedtagelse af Janne som sekretær. 

Christian opstiller som menigt bestyrelses medlem – 

Der er enstemmig vedtagelse af Christian som menigt medlem af bestyrelsen. 

9) Valg af webmaster. 

Hvis ingen melder sig, betaler vi os fra en løbende opdatering af siden. Inkluderet i pris for 

opsætning er der også oplæring af en ny webmaster og bruger manual til websiden, og 

efterfølgende opdateringer inden for en vis rimelighed. Hjemmesiden skal være opdateret og 

funktionsdygtig. Mette R. foreslår mulighed for integration af facebook-side og hjemmeside, således 

at facebook aktivitet automatisk ’popper’ op på hjemmesiden i en ”boks”. Vil den nye hjemmeside 

være smartphone kombatibel? Lykke undersøger dette. 

10) Valg af tovholder til udvalgene. 

Ej relevant længere, efter udvalg er lagt sammen. 

11) Oplysning om de nye priser i foreningen. 

Indskrivning koster 200kr + medlemskab 300kr det første år, herefter koster medlemskab 

300kr/årligt. 

Kåring af hingst (medlemmer) 3000kr (ikke-medlemmer) 6000kr 

Kåring af hoppe (medlemmer) 3000kr (ikke-medlemmer) 6000kr 

Registrering af føl (medlemmer) 950kr (ikke-medlemmer) 1900kr 

Hestepas (medlemmer) 475kr (ikke-medlemmer) 950kr 

Ejerskifte (medlemmer) 250kr (ikke-medlemmer) 500kr 

12) Afstemning om Familie-medlemskab. Defineres således: Bopælsadresse/folkeregister. Dvs. at 

medlemmerne skal være registreret bosiddende på samme adresse. Prisfor kontingent; 1/2 

medlemskontingent for nr. 2 medlem på samme adresse. 

Dette vedtages enstemmigt. 

13) Eventuelt. (Emner herunder kan ikke vedtages ved afstemning). 

A. Roskilde Dyrskue 2014 

B. Evaluering Store Hestedag 2013 – 

Det daværende Showudvalg afholdt evaluering om arrangementet. Vi var meget synlige om 

lørdagen, og vi synes umiddelbart at samarbejdet med Bostedet var godt, det gav Bostedet 



efterfølgende desværre ikke udtryk for at de synes, da de mente at nogle fra Lusitano 

foreningen havde sagt, at de var utilfredse med at skulle være sammen med ’sådan nogen’.  

Kan vi komme op tættere på 4H pladserne eller bare mere centralt? Så vi på den måde bliver 

mere synlige. Baren var super god og den skal vi have igen, med mulighed fro drikkelse mv. 

Nygaard Hestepension vil gerne låne WE bane og maskinel samt lyd anlæg ud til foreningen. 

Der manglede visitkort og flyvers. Christina sørger for foreningsvisitkort. Vi skal være mere 

synlige på pladsen. Evt. have et stort banner så man ALTID kan se det er Lusitano racen. Kan 

vi evt. mødes dagen før og få sat ting op på banen osv.? Sørg for at der er lidt tidsrum 

mellem evt. show i den store ring og på eget stykke. Vi skal prøve, at holde os til et sted at 

fremvise heste, og planlægningen skalforbedres. Mere fællesskab som spisning og afslutning 

og oprydning. Vestene var en succes! De gav gratis branding og synlighed omkring hvem vi 

er/var. De kan også bestilles i brun nuance, men skriften på ryggen skal være ens med det 

tryg der er på de veste der allerede er i omløb. 

Bianca opfordrer til at man stiller i stævnerne på Store Hestedag. Der var god styring på det. 

Vi har forsøgt at få pins med portugisiske farver og bannere og flag, Christina har styr på 

dette område. Disse vil komme på facebook siden og hjemmesiden når det er muligt at købe 

disse. 

 

 


