
Referat af generalforsamling i Blossi

Onsdag den 13. november 2019 kl. 18:00

Advodan, Ndr. Ringgade 70, 4200 Slagelse

       Tilstede: Der var 16 deltagere i generalforsamlingen 

1. Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Jens Iversen. Jens blev valgt som dirigent.

2. Formandens beretning v. Nina Frost. Nina viste billeder fra arrangementerne i årets løb: 

Juletur, Rasmus Møller kurser, Ungheste clinic, Foredrag om skoning, Paskursus, Hedelands 

indsamlingsstævne, VM-film og tapas aften, Løvfaldstur, Tölt-Clinic med Dorte R. Der har 

generelt været stor deltagelse ved arrangementerne. Vi har hver gang set nye ansigter og fået 

positiv feedback. Der kommer en del, som ikke er medlem af klubben.                                       

Vi er pt 65 medlemmer.  

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse v. Susanne Poulsen. Regnskabet blev 

godkendt.

4. Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinjer for klubbens virksomhed: Bestyrelsen foreslår 

uændret kontingent, hvilket  blev vedtaget.                                                                               -

- Jens foreslog, at Blossi bliver en del af udviklingen af en ny let stilpas-klasse, som DI 

arbejder med. Der kunne samles en række test-ryttere og det kunne afholdes på 

Hedeland i foråret. Der var opbakning til forslaget.                                                                  

- Rasmus Møller-Jensen kurserne fortsætter, der er fastlagt følgende datoer: 17.01., 

17.04., 15.-16.08., 20.11. Kurserne bliver på Holmene i Skælskør og det er fremover 

Kirstine, der er koordinator.                                                                                                        

- Kaffe-tølt: På baggrund af at vi desværre (igen!) måtte aflyse Keppni stævnet blev der 

rejst et forslag om at afholde Kaffe-tølt, som vi også gjorde for ca. 10 år siden. Kaffe-tølt 

er en uformel måde at forberede sig på at vise sin hest frem og evt. deltage i stævne.  

Der rides i små grupper på en bane, mens en eller flere dommere bedømmer hver enkelt 



ekvipage - hvad er hestens fordele og udfordringer f.eks.  Kaffe-tølt er lærerigt, både for 

ryttere og publikum.  Bestyrelsen arrangerer kaffe-tølt i foråret.                                            

- Jens foreslog, at der kunne fastlægges et tema for det kommende års aktiviteter, 

således at der blev en rød tråd og tydelighed i klubbens linje. Bestyrelsen overvejer 

dette. Vi vil desuden overveje, hvordan vi kan fastholde vores nuværende medlemmer 

og få nye til: Mere aktiv og direkte kommunikation via Facebook og mails og måske 

endda små flyers i postkasser på adresser med islandske heste, som vi endnu ikke 

kender. 

5. Forslag fra medlemmerne : Der var ingen indkomne forslag                                                  

6.   Valg af medlemmer til bestyrelse og revisorer: 

På valg: 
Kirstine Nielsen (medlem) - genopstiller- Kirstine blev genvalgt
Mette Morstensen (medlem) - genopstiller ikke
Susanne Poulsen (kassér) - genopstiller - Susanne blev genvalgt
Ikke på valg: 
Rikke Kromann (medlem)
May Gervil (medlem)
Miriam Rostgaard (medlem)
Nina Frost (formand)
Dorte Rasmussen (næstformand)

Valg af revisor: 
Boye Rasmussen - Boye blev genvalgt

Som nyt medlem af bestyrelsen blev Joan Lægg Willumsen valgt. Tillykke! 

Nina takkede på bestyrelsens vegne Mette Mortensen for hendes arbejde i bestyrelsen. Vi er glade for at 
Holmene i fremtiden bliver et sted, hvor klubben kan afholde arrangementer. 
 

7. Evt. : Den nye bestyrelse mødes første gang hos Miriam d. 11.12. kl. 18:30 - dagsorden bliver sendt ud. 

på bestyrelsens vegne/

Nina Frost   


