
Referat fra generalforsamling i Dansk 
Islandshesteforening 

Generalforsamling lørdag den 26. november 2016 i Fredericia Idrætscenter. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsen aflægger beretning 
– Arbejdet med Hedelandsprojektet v/formand Leif Andersen 

(Herefter uddeles årets priser, pokaler og blomster) 

3. Bestyrelsen forelægger regnskab samt budget for foreningens virksomhed med forslag til kontingent. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
a. Forslag til ændring af vedtægt for suppleant-valg (bestyrelsen) 
b. Forslag omkring klagegebyr (Linda Jørgensen) 

(Såfremt pkt. 4.a. vedtages, så ændres dagsordenens pkt. 10 således, at suppleantvalg til komiteerne følger 
den nye vedtægt) 

5. Valg til bestyrelsen. Valg af formand. 
6. Valg til avlskomiteen. Valg af næstformand og 2 komitemedlemmer. 
7. Valg til sportskomiteen. Valg af formand for 1 år, næstformand og 3 komitemedlemmer. 
8. Valg til natur og breddekomiteen. Valg af formand og 1 komitemedlem. 
9. Valg til klubkomiteen. Valg af formand og 1 komitemedlem. 
10. Valg for 1 år af 4 suppleanter for avls-, sports-, natur og bredde- og klubkomite. 
11. Valg af revisor og revisorsuppleant. Valg af 1 revisor og en revisorsuppleant. 
12. Valg til klage og ordensudvalget. 
13. Eventuelt 

Alle komiteer og udvalg var til stede på generalforsamlingen 

Salen repræsenterede 156 stemmer fordelt på 66 klubstemmer og 90 personlige stemmer.  

Formand Mie Trolle bød velkommen og opfordrede til, at forsamlingen ville debattere i en god tone.  

 

Referat:  
 
1. Valg af dirigent og referent  
 
Carsten Lorentzen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og 
beslutningsdygtig. Miriam Lykke Schultz blev valgt som referent.   



 

2. Bestyrelsen aflægger beretning 
 
Der blev på opfordring fra formanden afholdt et minuts stilhed for to afdøde foreningsmedlemmer Mette 
Logan og Åge Kjems for deres kæmpestore og langvarige indsats for foreningen.  
 
Derefter aflagde formanden bestyrelsens mundtlige beretning, idet hun henviste til den offentliggjorte 
skriftlige beretning. I sin beretning fortalte hun om, at forventningerne til det forgangne år var, at det skulle 
blive et lidt ”kedeligt” år, sammenlignet med de to tidligere år med bl.a. krævende og komplekse opgaver 
som NM og VM på dansk grund og en ny aftale med Dansk Rideforbund. 
 
Bestyrelsen og Komitéerne har dog alligevel været spændt for med mange arbejdsopgaver, og her nævnte 
hun blandt andet ledelsesmæssige udfordringer. 
 
Året har også budt på flere samarbejdsvanskeligheder. Blandet andet gik samarbejdet i Avlskomiteen i 
hårdknude. Store interne problemer har forhindret Avlskomitéen i at løse nogle af de planlagte opgaver – 
herunder revidering af Stambogsreglementet. Efter et møde i sommer under DM blev der nedsat et udvalg 
bestående af næstformand Caroline Thrane som tovholder samt fire Avlskomite-medlemmer, der har 
arbejdet med en række opgaver frem til generalforsamlingen. Disse opgaver dækker eksempelvis over en 
konkret plan for en revidering af Stambogsreglementet og en udarbejdelse af en analyse af 
kåringskonceptet. Avlskomiteen er nået i mål økonomisk på trods af de få heste, der har stillet til 
kåringerne i Danmark i 2016. William Flügge ønskede nu at trække sig fra posten som formand for 
Avlskomiteen. Formanden takkede William ham for hans store passion for avlen af den islandske hest, og 
det store arbejde han har lagt i DI. 
 
Sportskomiteen har løst rigtig mange opgaver, hvoraf de væsentligste var at få fastlagt 
funktionsbeskrivelser for gædingakeppniudvalg, alridudvalg og dommerudvalg; planlagt og gennemført det 
største DM nogensinde, planlagt forårs- og efterårsseminar, samt sendt det største officielle landshold til 
NM nogensinde, som høstede omkring 25 medaljer. Men også sportskomiteen har haft sine udfordringer 
gennem året. Næstformanden valgte i en periode at søge orlov fra arbejdet. Et medlem af komiteen valgte 
at gå i utide. Formanden understeger, at det er et stort og tidskrævende arbejde, der udføres i komiteerne. 
Kim Bugge har meddelt, at han pga. sit private arbejde vælger at trække sig fra posten som formand for 
Sportskomiteen. De øvrige medlemmer af Sportskomiteen har valgt ikke at genopstille – og derfor skal vi 
vælge en helt ny Sportskomite, forklarede formanden. Formanden takkede Kim Bugge og de øvrige 
afgående medlemmer af Sportskomiteen for det arbejde, de gennem året har lagt i Sportskomiteen.  
 
En overvejende del af vores medlemmer tilhører den gruppe af ryttere, der benytter sig af at ride i naturen.  
På sidste års generalforsamling ændredes Fælleskomiteen til en Natur- og Breddekomite.  
Størstedelen af medlemmerne – og potentielle medlemmer – er naturbrugere, og derfor er Foreningen 
hele tiden nødt til at være opmærksomme på tiltag, der kan reducere adgangen til naturen. 
 
Formanden understregede samtidig at foreningen og medlemmerne aldrig må tage de frivillige, og den 
store indsats de yder, for givet. Der opfordres til, at Foreningen i fremtiden fokuserer meget mere på at 
gøre det attraktivt at være frivillig i klubberne og i Foreningen.  
 
Der er blevet holdt en stram økonomistyrring på samtlige aktiviteter i året og, der er fortsat nødvendigt at 
opbygge økonomiske reserver til uforudsete udgifter. Derfor vil bestyrelsen foreslå en nødvendig 
kontingentforhøjelse på 10 % - både for personlige medlemmer og for klubmedlemmer. 
 



Bestyrelsen har siden 2014 ihærdigt prøvet at få udarbejdet en kommunikationspolitik for Foreningen. Det 
er vi nu kommet lidt mere i mål med. TÖLT udgives nu som et fagblad og ikke et medlemsblad. 
Relanceringen af TÖLT – under overskriften Feeling og Fordybelse – udkom her først i november. Et meget 
flot resultat, som formanden syntes, foreningen kan være mere end tilfredse med.  
 
Vi er mere på med de gode historier på FB. Nyhedsbreve fra bestyrelse og komiteer udkommer mere 
regelmæssigt og ensartet end tidligere. 
 
I det kommende år skal vi have udarbejdet retningslinjer vedr. alle vores kommunikationskanaler. 
 
Afslutningsvis lagde formanden vægt på, at alle medlemmer har et stort ansvar for at passe godt på 
foreningens omdømme, det fælles fundament og fællesskab, som er der helt uden, at vi tænker over det. 
 

- Arbejdet med Hedelandsprojektet v/formand Leif Andersen 
 
I tillæg til formandens mundtlige beretning fortalte Leif Andersen om Hedelandsprojektet og 
tidsperspektivet for nedrivning og opbygning. Ideen med sportsanlægget, er blandt andet at man gerne vil 
skabe nogle unikke faciliteter til naturrytteren, blandt andet gennem de mere end 40 km. ridestier, som 
Hedeland rummer. Der er fremsendt et visionspapir, der ligger på DI’s hjemmeside, hvoraf fremgår ønske 
om udbygning af passporet, anlæggelsen af en gædingakeppnibane, samt et multi-/kulturhus, som skal 
kunne rumme langt flere brugere end tilfældet er i dag 
 
Leif Andersen takkede for den økonomiske støtte fra de tre ejer-kommuner (Høje-Taastrup, Greve og 
Roskilde) på i alt 93.000, overskuddet fra DM i Herning på 37.000 og en sponsor, der har støttet med 
60.000 kr. Pengene er øremærket et forprojekt, der skal forløbe henover januar og februar, som gør det 
muligt at søge fondsmidler hos de store fonde.  Håbet er, at Hedeland i 2017 kan gennemføre en kåring og 
måske et DM inden længe. 
 
Forsamlingen tog beretningen ad notam. 

 
3. Bestyrelsen forelægger regnskab samt budget for foreningens virksomhed med forslag 
til kontingent  
 
Sekretariatschef Max Adelsbøll fremlagde regnskab og redegjorde for de væsentligste poster i regnskabet, 
samt budgettet for 2016-2017. Først forklarede han, at sidste års ændrede kontingentstruktur, som er 
eksklusiv abonnement på TÖLT, medførte et mærkbart fald i kontingentindtægten. TÖLT derimod har været 
billigere i år at udgive, end det var budgetteret til. Der har været en ekstra arbejdsbyrde på 
stambogskontoret i form af nye pas, der har betydet flere arbejdstimer, men stambogskontorets resultat er 
alligevel med en stor positiv afvigelse i forhold til budget, dels på grund af en højere aktivitet end forventet, 
dels på grund af en engangsudgift som følge af en ændret periodisering ved månedsskiftet 30. september. 
Han redegjorde også for, at indtægten ved chipmærkning var bogført i stambogskontoret, og ikke som 
hidtil i Avlens regi.  
 
Endelig fortalte han om et IT projekt – med medlemsdel og økonomidel – som delvist var blevet lukket ned, 
og hvor der var overvejelse om helt at opgive projektet. Derfor var der i samråd med revisor blevet 
afskrevet ekstra 100.000 kr. i regnskabet, og cirka samme beløb var afsat i budgettet for 2016/17, som en 
følge af projektet.   
 
Kommentarer eller spørgsmål til regnskab og budget:  



 
Linda Jørgensen spurgte til væksten i debitorer, om hvem er det, der skylder os penge? Svaret var, at tre-
fire klubber har skyldt DI penge, samt at den ændrede periodisering af stambogskontorets indtægt gjorde 
at udestående med Sporti var øget med næsten 200.000 kr. Alle havde nu indbetalt de skyldige beløb. Linda 
Jørgensen spurgte desuden til de nordiske landes betaling i forbindelse med VM. Hvor forklaringen var, at 
der var et par af landene som skulle rykkes, men at de sidste betalinger gik ind i banken i januar 2016.    
 
Der blev også spurgt til, hvorfor bankbeholdningen over de seneste tre år er gået to millioner ned. Til det 
lød svaret, at foreningen har prioriteret at investeret i nogle ting såsom tidstagningsudstyr, trailer, walkie-
talkieanlæg, iPads, en ny server med mailserver. Derudover havde der været et samlet underskud til NM i 
2014 og VM i 2015 på næsten en million kroner. 
 
Der blev spurgt til, om en godkendelse af regnskabet er lig med en godkendelse af kontingentforhøjelse? 
Hvortil svaret lød, at det ikke var tilfældet.  
 
Dirigenten bemærkede, at det reviderede regnskab var underskrevet af Foreningens revisorer uden 
anmærkninger. Forsamlingen godkendte herefter regnskabet.  

 

4. Behandling af indkomne forslag 
 
Afstemning om kontingentforhøjelse på ti procent for klubmedlemmer og for personlige medlemmer.   
 
Der blev vedtaget skriftlig afstemning frem for håndsoprækning.  
 
101 stemte for kontingentforhøjelsen. 4 stemte blankt, mens 51 stemte imod. 
 
Kontingentforhøjelsen på ti procent blev vedtaget.   
 

 
a. Forslag til ændring af vedtægt for suppleant-valg (bestyrelsen) 
 
Forslag til ændring af vedtægten til suppleantvalg.  
 
Fra at være suppleant for næstformanden var forslaget fra bestyrelsen, at suppleanten blev en generel 
suppleant for Komiteen.   
 
Håndsoprækning. Ingen stemte imod.  
 
Forslaget blev vedtaget.  
 

 
b. Forslag omkring klagegebyr (Linda Jørgensen) 
 
Dernæst kom der et forslag fra Linda Jørgensen om tilbagebetaling af klagegebyr, hvis man fik helt eller 
delvis medhold i klager i regi af Klage og Ordensudvalget. DIF har udtalt sig om den praksis, så den følger 
Linda Jørgensens forslag, og formand Mie Trolle udtalte sin og bestyrelsens støtte til forslaget.  



 
Håndsoprækning. Ingen stemte imod.  
 
Forslaget blev vedtaget.  
 

 
5. Valg til bestyrelsen. Valg af formand.  
 
Mie Trolle genopstillede, og der var ingen andre som ønskede at stille op.  
 
Valg af formand: Mie Trolle blev genvalgt som formand for en 2 årig periode.  
 
Næstformand John V. Hansen var ikke på valg.  
 
Valg af suppleant for næstformanden: Leif Andersen blev valgt for 1 år.  
 

 
6. Valg til avlskomiteen. Valg af næstformand og 2 komitemedlemmer. 
 
William Flügge var trådt af som formand efter 1 år.  
 
Valg af formand: Caroline Trane stillede op uden modkandidat, og blev valgt for 1 år.  
 
Valg af næstformand: Helene Soelberg stillede op og blev valgt for 2 år. 
 
Herefter valg af tre medlemmer ved skriftlig afstemning. De to med flest stemmer valgt for 2 år.   
 
Rune Svendsen valgt for 2 år.  
Mette Høj valgt for 2 år.  
Peter Kristensen valgt for 1 år.   
 

 
7. Valg til sportskomiteen. Valg af formand for 1 år, næstformand og 3 
komitemedlemmer. 
 
Kim Bugge var trådt af som formand efter 1 år. Desuden havde de øvrige komitemedlemmer valgt enten at 
trække sig, eller ikke at genopstille.    
 
Valg af formand: Helle Brendstrup blev foreslået af bestyrelsen og stillede op. Jens Krarup blev opstillet som 
modkandidat. Skriftlig afstemning: Helle Brendstrup blev valgt til formand for 1 år.  
 
Valg af næstformand: Hanne Bjerre stillede op og blev valgt for 2 år.   
 
Herefter valg af tre medlemmer. Mette Aagaard ønskede valg for 1 år.    
 
Helle Eriksen valgt for 2 år. 
Tina Møller Jørgensen valgt for 2 år.  
Mette Aagaard valgt for 1 år. 



 

8. Valg til natur og breddekomiteen. Valg af formand og 1 komitemedlem. 
 
Valg af formand: Caroline Seehusen genopstillede og blev valgt for 2 år. 
 
Jytte Skovgaard Andersen genopstillede og blev valgt for 2 år.  
 
Næstformand Kim Clausen var ikke på valg.  
Lone Høgholt var ikke på valg.  
 

 
9. Valg til klubkomiteen. Valg af formand og 1 komitemedlem. 
 
Valg af formand: Anne-Sofie Jepsen genopstillede og blev valgt for 2 år.  
 
Ulla Stephansen genopstillede og blev valgt for 2 år.  

Næstformand: Mette Helberg var ikke på valg.   

Jørn Hartvig var ikke på valg.   
 

 
10. Valg for 1 år af 4 suppleanter for avls-, sports-, natur og bredde- og klubkomite. 
 
Indtrådt som suppleant for Klubkomiteen:  Julie Clasen valgt. 
Indtrådt som suppleant for Natur og Breddekomiteen. Vakant.  
Indtrådt som suppleant for Sportskomiteen: Jeanette S. Jernholm valgt.  
Indtrådt som suppleant for Avlskomiteen: Tea Fenger-Cederborg valgt.  
 

 
11. Valg af revisor og revisorsuppleant. Valg af 1 revisor og en revisorsuppleant. 
 
Finn Nejstgaard var på valg, men havde valgt at trække sig.  
 
Bestyrelsen foreslog Per G. Johansen, som blev valgt.  
 

 
12. Valg til Klage og Ordensudvalget. 
 
De 4 medlemmer af Klage og Ordensudvalget blev sidste år valgt for en 3-årig periode, og alle ønskede at 
fortsætte. Der blev derfor ikke indvalgt nye medlemmer til Klage og Ordensudvalget.  
 

 
13. Eventuelt 
 



Thor Hansen gik på talerstolen. Han syntes, at det var ærgerligt, at der ikke var nogen til stede fra den 
afgående sportskomite til at komme med en undskyldning til de fire dommere, som fejlagtigt i året var 
blevet idømt en ”tænkepause”.  
 
Ivar Søgaard gik på talerstolen. Han syntes, at Sportskomiteen skulle fokusere på at gøre det mere 
spændende at overvære vores sport som tilskuere. Der skulle nye elementer ind, som øgede spændingen 
om udfaldet.  
 
Da der ikke var flere som ønskede ordet, så takkede formand Mie Trolle dirigenten for at have styret os 
igennem endnu en rolig generalforsamling.  
 
Slutteligt nævnte formanden, at hun traditionen tro bød på en øl eller vand efter generalforsamlingen. 
 
Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet. 
 
 
---------------------- 
 
 
Uddeling af priser, pokaler og blomster skete efter punkt 2:  

 Overrækkelse af priser og pokaler for avlen.   
 

 Uddeling af ny pris: Avlskomiteen ønskede at få flere kåringsryttere på banen og har derfor valgt, at 
der fremover skal tildeles en pris til årets unge kåringsrytter. Kriterierne for denne kategori er, at 
det er en ung kåringsrytter (under 25 år), som har fremvist en eller flere heste til en af årets FEIF 
kåringer på fremragende vis. Årets unge kåringsrytter blev Sys Pilegård. 
 

 Udpegning af årets klub: Skeifa i Svendborg fik St. Hippolyts specialpris som ”Årets innovative 
stævnearrangør”, og Litla ved Herning, hvor 80 procent af medlemmerne er under 25 år, fik årets 
Klubpris sponseret af Dansk Hesteforsikring. Begge klubber fik 5.000 kr. til klubkassen.  

 
 
Vilhelmsborg, 12.  December 2016  
 
Dirigent Carsten Lorenzen  


