
Generalforsamling i Dansk fslandshesteforening 26. november 2Ol7
Sted: ADVODAN, Ndr. Ringgade 7OC,42OO Slagelse

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab samt budget for foreningens virksomhed med

forslag til kontingent.
Formand for projektgruppen for Hedeland Leif Andersen foftæller om status for
Hedelandsprojektet
Uddeling af priser

4. Behandling af indkomne forslag
a. Forslag til ændring af vedtægt $13 regnskab og revision (bestyrelsen)
b. Forslag til nyt stambogsreglement (bestyrelsen)
c. Forslag til ændring af vedtægt 58, stk. 2 mfl. fra Morten Nielsen om nedsættelse af en
Elitesportskomite
d. Forslag 2 fra Morten Nielsen
e. Forslag 3 fra Morten Nielsen
f. Forslag 4 fra Morten Nielsen
(Såfremt pkt. c. vedtages ønsker forslagsstiller at trække forslag d-f).

5. Valg til bestyrelsen. Valg af næstformand.
6. Valg til avlskomiteen. Valg af formand og 1 komitemedlem.
7. Valg til sportskomiteen. Valg af formand, næstformand og 3 komitemedlemmer.
L Valg til natur og breddekomiteen. Valg af næstformand og 1 komitemedlem.
9. Valg til klubkomiteen. Valg af næstformand og 1 komitemedlem.
10. Valg for 1 år af 4 suppleanter for avls-, sports-, natur og bredde- og klubkomite.
11. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
t2.Valg til klage og ordensudvalget - kun suppleant.
13. Eventuelt

Der var fremmødt 187 stemmer, hvoraf 32 klubstemmer

Mie Trolle bød velkommen.

Ad 1. Valg af dirigent og referent

Advokat Carsten Lorentzen blev valgt til dirigent.
Uddannelseskonsulent Rita Geertz blev valgt til referent

Ad 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Formanden Mie Trolle opsummerede året og konstaterede, at passionen og begejstringen for den
islandske hest heldigvis stadig lever i bedste velgående. DI skal i dag tilgodese flere og flere
interesseområder, hvilket stiller flere og flere krav til bestyrelse, komiteer og udvalg.

Mie Trolle takkede alle der bidrog til at udvikle, arrangere og afuikle de mange forskellige begivenheder
omkring hestene. Mie Trolle kom også med en klar henstilling til alle medlemmer om at vi, uanset
uenigheder og forskellige opfattelser, sørgede for at holde tonen respektfuld og ordentlig, og fx ikke
brugte de sociale medier til personlige angreb og en uigennemtænkt debat, fordi det vanskeliggør
dialogen mellem bestyrelse og medlemmer, og det bl.a. har den konsekvens, at færre medlemmer
ønsker at deltage i det frivillige arbejde.
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MieTrolle påpegede, at strukturen i DI kan være nogettung. F.eks. kan halvdelen af cirka 20
bestyrelses- og komitemedlemmer i princippet skiftes ud hvert år, og dette har betydning for at sikre en
tydelig kontinuitet i arbejdet, så det er nemt at overtage. Det er vigtigt at optimere samarbejdet mellem
komiteerne, mellem bestyrelse, komitéer og medlemmerne generelt.

Mie Trolle redegjorde for og roste de forskellige komitéers arbejde gennem det forløbne år, bl.a.
Aktivitetsugen i Kompedal, Junior Cuppen på Vitnetmsborg, DM i Herning, VM i Holland og Alrid på

Vilhelmsborg.

Hun konstaterede ligeledes, at mange af DI's medlemmer på mange forskellige niveauer dyrker konkurrencer
Der er et udtalt ønske fra eliterytterne om at fokus øges på netop elitearbejdet, således at vore ryttere kan
markere sig bedre internationalt. Dette vil bestyrelsen gerne imødekomme og agter dedor at nedsætte et
eliteudvalg u nder Sportskomitéen.

Det er lykkedes DI og Natur- og Breddekomitéen at indgå et samarbejde de næste 4 år med Danmarks
Idrætsforbund og Dansk Ride Forbund om et natur-strategispor. NATUR strategisporet er et projekt, der
forhåbentlig vil føre til flere og bedre muligheder for at ride i naturen og forhåbentlig også til flere fysiske
ridespor. Arbejdet med at konkretisere en handlingsplan og ansætte en projektleder er igang.
Bestyrelsen ser frem til at komme i gang med dette meget spændende arbejde.

Ved sidste års generalforsamling fik Avlskomiteen til opgave at komme med et oplæg til nyt
stambogsreglement i 20L7. Dette arbejde skulle basere sig på det eksisterende stambogsreglement, FEIF

regler samt på dialog med avlerne. Mie Trolle beklagede, at den lovede medlemsinddragelse ikke havde
fundet sted. Derfor valgte en enig bestyrelse at trække forslaget på et bestyrelsesmøde inden
generalforsamlingen, Den nye Avlskomite fårtil opgave at udarbejde en revision af Stambogsreglementet
og nedsætte et udvalg til at forestå dette arbejde sammen med Avlskomiteen. Arbejdet vil blive fulgt tæt
at bestyrelsen.

Bestyrelsen har iår praktiseret en stram udgiftsstyring. Dette lykkedes, og selvom bestyrelsen ikke helt
nåede det planlagte resultat, så var der en pæn fremgang i likviditeten, Bestyrelsen er imidlertid ikke
tilfreds med, at den økonomiske "bufter" er så lille.

I august blev en samarbejdsaftale med de øvrige nordiske lande indgået. Visionen for Nordic Icelandic
Horse Collaboration - NIHC - er at styrke samarbejdet om islandshestemiljøet generelt og især inden for
uddannelse og juniorarbejde, samt at udveksle idéer og aftikler mellem landenes magasiner.

Udfordringerne og tiltagene for det kommende år er mange. Bestyrelsen vil arbejde på kontinuerligt at
forbedre kommunikation og information til medlemmerne, til lokalklubberne og lokalklubberne imellem.
Der vil blive arbejdet på større synlighed, og på hvad foreningen kan tilbyde sine medlemmer. Struktur
og vedtægter skal endnu engang vurderes og evt. revideres.

Mie Trolle sluttede af med at minde om, at 2018 er jubilæums år, og at jubilæet vil blive fejret i

forenings- og lokalklubregi med hesten og tallet 50, som det magiske omdrejningspunkt. Hun henviste til
at følge med på hjemmesiden www.SOaar,islandshest.dk. Jubilæums logoet har sin inspiration i tallet 50
og viser den mangfoldighed og det liv, der er skabt gennem Dansk Islandshesteforening og brugen af den
islandske hest gennem 50 år.

Mie Trolle sluttede med en tak til bestyrelse, komitéer, udvalg, sekretariat og de mange frivillige som
gennem ãret gør en indsats for Dansk Islandshesteforening.

Formandens beretning blev taget til efterretning med applaus
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Ad 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab samt budget for foreningens
virksomhed med forslag til kontingent
Sekretariatschef Max Adelsbøll gennemgik regnskabet og konstaterede et overskud på f O.OOO kr. Det var
ikke tilfredsstillende - men et overskud trods alt. Budgettet for 2018 forventede et overskud på eg.OOOkr.

Det blev nævnt, at stambogskontorets ydelsespriser generelt stiger med beløb mellem 5 og 20 kr., men
at kontorets priser stadig var lavere, end SEGES og de øvrige nordiske landes priser på de samme
ydelser.

I budgettet var der lagt op til en mindre kontingent stigning. Begrundelsen for denne var, at bestyrelsen
ønskede at økonomien gav plads til at fejre jubilæumsåret 2018 uden underskud - en yderligere
nødvendig konsolidering af foreningen måtte derfor vente til 2019.

Fra salen spurgte Pernille Christensen om det var velovervejet med en kontingent stigning, da DI
oplevede et faldende medlemstal? Mie trolle svarede, at der blev krævet mere af DI, og at der derfor var
behov for flere midler. Disse to ting måtte følges ad.

Regnskab og budget blev godkendt med applaus

Herefter blev generalforsamlingen præsenteret for status på Hedelandsprojektet, ligesom uddelingen af
præmier og pris inden for avl og klub. Disse er refereret nederst.

Ad 4. Behandling af indkomne forslag.

4a. Forslag til ændring af vedtægt $13 regnskab og revision (bestyrelsen)
Revisor Niels Kaarill motiverede deres stillede forslag. Samarbejdet med de statsautoriserede revisorer
har ændret sig, således at de folkevalgte revisorer ikke længere bør underskrive regnskabets tekniske
del, men alene sikre at de økonomiske dispositioner er korrekt moralsk og etisk udført i forhold til
forenings medlemmer. Det er ikke kun et spørgsmål om bilagene er til stede, men også om det var
rimelige udgifter.

Forslaget blev vedtaget med applaus

4b. Forslag til nyt stambogsreglement (bestyrelsen)
Forslaget var blevet trukket aftenen før, jvf . bemærkning under formandens beretning ovenfor

4c. Forslag til ændring af vedtægt 58, stk. 2 mfl. fra Morten Nielsen om nedsættelse af en
Elitesportskomite

Morten Nielsen, som er far til en af eliterytterne, begrundede forslaget med, at der var et behov for en
langsigtet løsning for eliterytterne, og at dette bedst kunne nås, hvis der var en komité, der varetog
deres interesser. Gruppen af eliteryttere bakkede op om forslaget. Elitesportskomitéen skulle især have
fokus på organisering og udvikling af de danske eliteryttere og det danske landshold med det
overordnede formål at fremme deres niveau og resultater. Elitesportskomitéens arbejde og indsats skulle
til enhver tid arbejde ud fra retningslinjer fastlagt af et obligatorisk Eliteudvalg under
Elitesportskomitéen. Eliteudvalget skulle bestå af samtlige eliteryttere.

Eliterytter Sys Pilegaard bekræftede ønsket og behovet på vegne af alle eliterytterne. Fra salen lød

forskellige spørgsmål om, hvorvidt der overhovedet var økonomi til det, og om ikke elitearbejdet hørte
under Spoftskomitéen?
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Mie Trolle takkede for det udmærkede forslag og mente, at elitens interesser burde kunne varetages af et
eliteudvalg under Sportskomitéen. Et udvalg bestyrelsen ønskede nedsat.

Næstformand John V. Hansen forklarede generalforsamlingen, at en selvstændig elitekomité ville skabe
organisatoriske forviklinger, hvofor bestyrelsen ikke kunne tilslutte sig forslaget. Han fortalte, at:

- to komitéer med sporten som hovedinteresse var uheldigt og ville skabe en ubalance i

bestyrelsens sammensætning, fx styrke sporten kontra avlen,
- at en sådan komité kun ville repræsentere en lille del af foreningens medlemmer, men fik ansvar

for hele foreningen,
- Elitesportskomitéen som foreslået var underlagt et eliteudvalgs retningslinjer, og at det ikke var

holdbaft i et bestyrelsesarbejde, da Elitesportskomitéens medlem ¡ så fald ville sidde i bestyrelsen
med et bundet mandat fra eliteudvalget.

lohn V. Hansen og bestyrelsen mente dertor, at oprettelsen af et eliteudvalg under Sportskomitéen ville
være en langt bedre løsning.

Dina Rosenberg Asmussen mente, at det var trist med magtkampe, og at det var vigtigt at lytte til ca

100 eliterytteres ønske om at skabe velfungerende og optimale rammer og udviklingsmuligheder for
elite- og landsholdsspoften.

Ninna Andersen opfordrede til konstruktivt samarbejde, og opfordrede eliterytterne til at stille op til valg
til Sportskomitéen.

Formanden for Sportskomiteen Hanne Bjerre roste eliterytternes forslag og initiativ, men mente også at
beslutningskompetencerne i en evt. elitekomité burde ligge i bestyrelsen og ikke, som det blev foreslået,
i et eliteudvalg under Elitekomitéen. Det ville i øvrigt være en stor lettelse for Sportskomitéen, hvis der
blev nedsat et eliteudvalg under den nuværende komite.

Flere stemmer fra salen bekræftede, at man ønskede et eliteudvalg under Sportskomiteen, og at store
sportslige begivenheder var bestyrelsens ansvar. Caroline Poulsen påpegede, at det var vigtigt at
forbedre kommunikationen mellem ryttere og arrangørerne ved disse begivenheder.

Juniorudvalget ved Anna Magdalene Brun Hansen udtrykte, at juniorudvalget ville se frem til at
samarbejde med et eliteudvalg under Sportskomitéen, og at det var vigtigt at samle kræfterne under
bestyrelsen.

Bo Hansen opfordrede til, at der blev valgt to eliteryttere ind i Sportskomitéen, da den havde haft svæft
ved at løfte opgaven i det forløbne år,

Morten Nielsen fastholdt, at en Elitespoftskomité var ønsket, da Sportskomitéen allerede havde alt for
mange arbejdsopgaver og alle mulige andre fokuspunkter.

Der blev skriftlig afstemning med det resultat at 187 stemmer blev afgivet, heraf 34 ja, fem blanke og
148 nej. Forslaget blev forkastet.

4d. Forslag fra Morten Nielsen
Forslaget drejede sig om ændring af proceduren for landsholdsudtagelse, ikke-afholdelse af
udtagelsesstævner, og procedure for udtagelseskomitéen arbejde.

Hanne Bjerre gjorde opmærksom på, at Sportskomitéen for 2018 fra eliterytterne havde fået at vide, at
de ønskede et udtagelsesstævne i Herning og et på Hedeland, og aftalerne herom var indgået og meldt
ud, og burde derfor overholdes. Hun fandt ligeledes at en beslutning om Udtagelseskomitéens arbejde er
et anliggende for Sportskomitéen og ikke for generalforsamlingen.
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Generalforsamlingen udtrykte almindelig enighed om at gode stævner i Danmark er vigtige, og et par
stævnearrangøret foftalte, at de var åbne overfor input fra rytterne til forbedring af stævne og
kommunikation.

Sys Pilegaard mente ikke at være blevet spurgt om udtagelsesstævner, men gode stævner i Danmark er
at foftrække for udenlandske stævner.

Debatten bølgede lidt frem og tilbage om fordelen ved stævner i Danmark og i udlandet.

Caroline Seehusen rundede af med at påpege den pædagogiske store betydning for unge ryttere i, at de
kunne se de danske eliteryttere ride i Danmark.

Forslaget blev afvist ved håndsoprækning.

4e. Forslag fra Morten Nielsen
Forslag om at resultaterfra WRl-stævner uden for Danmark skulle være adgangsgivende ved DM.

Efter positive tilkendegivelser fra salen blev forslaget vedtaget ved håndsoprækning

4f. Forslag fra Morten Nielsen.

Forslaget blev trukket og idéen lagt på Spotskomiteens bord.

Ad 5. Valg til bestyrelsen. Valg af næstformand.

lohn V. Hansen ønskede efter flere år som bestyrelsesmedlem og næstformand at fratræde.
Caroline Thrane blev foreslået og da der ingen modkandidater var blev Caroline Thrane valgt med

applaus for 2 3r. Som suppleant valgtes Leif Andersen for 1 år.

Ad 6. Valg til Avlskomitéen. Valg af formand og 1 komitémedlem.

Den siddende næstformand Helene Soelberg, som var fraværende pga. sygdom, blev indstillet. Der var
ingen modkandidater. Helene Soelberg blev valgt med applaus for 2 år.

Som næstformand blev Mette Høj indstillet og valgt for 1 år.

Valg af to komitémedlemmer: Tre personer blev indstillet af bestyrelsen: Peter Kristensen, som var
fraværende, Tea Cederborg-Fenger og Nikolaj Staal Larsen, som begge var tilstede. Der blev holdt
skriftligt afstemning, og følgende blev valgt:

Peter Kristensen fik 141 stemmer og blev genvalgt for 2 3r.
Tea Cederborg-Fenger fik 125 stemmer og blev valgt for 1 år.
Nikolaj Staal Larsen fik 67 stemmer, og accepterede valg som suppleant

Ad 7. Valg til natur og breddekomitéen. Valg af næstformand og 1 komitemedlem.

Næstformand Kim Clausen og Lone Høgholt genopstillede. Der var ingen modkandidater, og de blev valgt
med applaus for yderligere 2 år.
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Ad 8. Valg til klubkomitéen. Valg af næstformand og 1 komitémedlem.

Som næstformand blev Rikke Oppermann opstillet og valgt med applaus. Jørgen Hartvig genopstillede og

blev ligeledes valgt med applaus. Begge for 2 âr.

Ad 9. Valg for 1 år af 4 suppleanter for avls-, sports-, natur og bredde- og klubkomité.

Nikolaj Staal Larsen blev valgt til suppleant i Avlskomitéen.
Nina Brandt Jacobsen blev valgt til suppleant i Natur- og Breddekomitéen
Jeanette S. Jernholm blev valgt som suppleant i Klubkomitéen.

Ad 10. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.

Niels Kaarill genopstillede og blev genvalgt. lohn V. Hansen blev valgt til revisorsuppleant.

Ad 11. Valg til klage og ordensudvalget - kun suppleant.

John V. Hansen blev valgt som suppleant.

Ad 12. Valg til Sportskomitéen. Valg af formand, næstformand og 3 komitemedlemmer.

Punktet blev behandlet senere end angivet på dagsordenen, da der ikke på forhånd var kandidater til
Sportskomitéen.

Mie Trolle foftalte generalforsamlingen, at det ikke var lykkedes bestyrelsen, trods ihærdige forsøq, at
finde kandidater til disse poster.

Pil Martins foreslog at flere af sportens opgaver bliver lagt over i sekretariatet. Mie Trolle syntes dette var
en god idé, men den økonomiske forudsætning var desværre ikke til stede.

Anne Stine Haugen påtatte at den negative omtale og indstillingen generelt til Sportskomitéen virkede
hæmmende for at stille op til valg,

Hanne Bjerre fandt det var trist at ingen ønskede at stille op, men oplyste at udvalgene under
Sportskomiteen har været positivt arbejdende, og at der er gode muligheder for samarbejde. Der har
været gjort fejl og været uheldige kommunikations former, men det er blevet meget bedre, for komitéen
har lært af sine fejl.

Max Adelsbøll påpegede, at sekretariatet gerne så, at der blev ro og kontinuitet omkring Sportskomiteen,
da det også var en belastning for sekretariatet, når en hel Sportskomite blev nyvalgt hvert år.

Sekretariatet havde i årenes løb påtaget sig stadig flere opgaver, og støttede gerne en dialog om
yderligere overtagelse af arbejdsopgaver, som kunne tage lidt af arbejdspresset fra de enkelte
komitemedlemmer.

Jens lversen konstaterede, at det er normalt at tingene bølger op og ned i en forening, ligesom at det
måske var tiden til at nye generationer, nye øjne og nye folk bidrog og blev valgt ind i foreningen.

Inger Frederiksen spurgte direkte: Er der nogen, der vil stille op?

Karen-Julie Holsbo blev foreslået og accepterede opstillingen.

Morten Nielsen og Caroline Poulsen blev spurgt, men takkede begge nej.
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Hildur Sigmarsdóttir og Luther Gudmundsson blev foreslået og tog imod opstillingen.

Debatten vekslede herefter for og imod nødvendigheden af en ekstraordinær generalforsamling for at
vælge en ny Sportskomité. Dirigenten bad generalforsamlingen tilkendegive, om man ønskede et valg
gennemføft nu eller på en ny generalforsamling. Stort set alle ønskede en ny generalforsamling
gennemført, hvorfor dette blev besluttet.

Det blev pålagt bestyrelsen, at fortsætte arbejdet med at finde kandidater til Sportskomiteen, og snarest
at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen.

Ad 13. Eventuelt

Terje Hansen beklagede, at dele af VM- stafetten 2Ol7 blev aflyst, da den er udtrykt for et budskab om
venskab og sammenhold mellem islandsheste ryttere og mellem nationer.

Caroline Seehusen mindede om at det er vores allesammens DI og fortalte bl.a. om D Artagnan Ruten i

Frankrig, en historisk riderute, der vil forsøges forbundet med rideruter i Norden, som knytter an til
vikingernes historie.

Mie takkede John V. Hansen for hans store engagement og den fantastiske hjælp han havde ydet hende
og foreningen gennem sin næstformandspost. John modtog blomster og en boggave samt stående
applaus fra forsamlingen.

Mie Trolle sluttede med et tak for nu og bad alle komme godt hjem.

Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet

borg, 12. d 2017

rste

Præsentation af Hedelandsprojektet og uddeling af priser og præmier skete efter
generalforsamlingens pkt. 3 forud for kaffe-pausen.

Hedelandsprojektet
Formand for Hedelandsprojektet Leif Andersen præsenterede status og fik mange roser med på vejen for
det meget professionelt anlagte projekt. Han fik en opfordring fra salen om at sikre tilstrækkelig med
parkeringspladser på et udbygget Hedeland. Sponsor Svend Blitskov - Den unge gartner DUG - modtog
blomster og salens applaus for sin indsats på tiedeland,

Dommer-jubilarer
Mie Trolle takkede med blomster og en boggave to sportsdommere, nemlig Karin Hassing og Hanne
Bjerre for deres 25 årige virke som sportsdommere. Søren Kaihøj, Lise Galskov og Lisa Würtz kunne også
fejre 25 års jubilæum, men de var ikke til stede.

{\
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Priser fra Avlskomiteen:
De tidligere præmier skænket af stutterier m.fl. var blevet slidte, og Avlskomitéen valgte derfor at uddele
priserne på vegne af forenrngen,

Højst kårede danskavlede 4 års hingst
8.12 Völur fra Gedehøjgård
Ejer: Tristan Elias Agerskov Madsen c/o Søren Madsen
Avler: Kristiane Brun Hansen

Højst kåret danskavlet 4 års hoppe
7.94 Njála fra Bredgaard
Hesteejer: Per Rasmussen og Christina Bredgaard Husum
Avler: Familien Husum

Højst kåret danskavlet 5 års hingst
8.40 Skinfaxi fra Lysholm
Ejer og avler: Lis Lysholm Falck

Højst kåret danskavlet 5 års hoppe
8.54 Kæra fra Slippen
Avler og ejer: Jóhann Rúnar Skúlason

Højst kåret danskavlet 6 års hingst
8.45 Sonur fra Dalur
Ejer: Helle Martensen og Stine Weinreich
Avler: Helle Martensen

Højst kåret danskavlet 6 års hoppe
8.38 Hetja fra Nordal
Ejer og avler: lngolf Nordal

HØjst kåret danskavlet 7 års hingst
8.69 Garpur fra Højgaarden
Ejer: Lars Mehlog Marie Mehl
Avler: Mila Horse lnvest

Højst kåret danskavlet 7 års hoppe
8.44 Kátína fra Eskildsminde
Ejer: Högni Fróõason
Avler: Jens Jprgen Nielsen

Ãrets hingst
Garpur fra Højgården
Ejer: Lars Mehlog Marie Mehl
Avler: Mila Horse lnvest.

Årets hoppe
Nina fra Guldbæk
Ejer: John Siiger Hansen

Avler: John Siiger Hansen
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Ârets kåringsrytter
Agnar Snorri Stafanson

Arets avler
Stutteri Gavnholt

Arets unge kåringsrytter (under 25 år)
Pernille Wulff Harslund

Prisen fra Klub-komiteen
Prisen for'Ârets Klub" gik til Landi-Askja bl.a. for deres forbilledlige samarbejde med Naturstyrelsen om
opbygningen af en Skovturs TREC-bane ved Give.
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