
Dagfari generalforsamling d. 1/11-2021 

Dagsorden og referat 

 
Valg af dirigent og referent: 

Bestyrelsen indstiller Lisbeth Hagge som dirigent 

Bestyrelsen indstiller Eva Ellegaard Jønsson som referent 

Lisbeth blev dirigent 

Eva blev referent 

 

Fastsslåelse af generalforsamlingens lovlighed og de fremmødtes stemmeret. Der var mødt 24 medlemmer 
op. 

Generalforsamlingen var lovligt indkaldt og de fremmødte medlemmer var beslutningsdygtige.  

 

Formandens beretning, herunder en sammenfatning af aktiviteterne i udvalgene 
Beretning 2020/21 
Vi har haft en lidt stille år som følge af Corona … desværre, så da jeg skulle finde inspiration fra 
tidligere beretninger, sprang jeg 2020 over og gik tilbage til 2019  
MEN nu er der endelig ved at være lys forude og vi er så småt begyndt at få gang i aktiviteterne. 
Turudvalget har fået holdt en del ture, men det får de selv lov til at fortælle om. Tusind tak til 
turudvalget. 
Også tak til Charlotte og Preben for endnu en gang at lede Dagfaris efterårstur trods mountain bike 
invasion i Gribskov og St. Dyrehave og tak for endnu en gang at ville lægge hus til julefrokosten. 
I tillæg til turudvalgets ture har vi haft to arrangementer ude i skoven, til jul og påske med hotdogs 
over bål. Begge arrangementer blev velbesøgt af Dagfaris medlemmer, men også af et par enkelt 
langbenede kiggede forbi. Dejligt at se de der havde tid og lyst til at kigge forbi. 
Der har været jubilæums Hyggestævne, som også var velbesøgt og afviklet rigtig godt. Tusind tak til 
vores stævneudvalg. 
Foredrag og kursusudvalget har haft trange vilkår under Corona og det er derfor alene blevet til et 
arrangement om førstehjælp til hesten, men jeg kan forstå at det var ”udsolgt”. Dejligt at vi atter er i 
gang og tusind tak til FK udvalget. 
Endnu en gang har vi modtaget tilskud til materiel, så vi har indkøbt mere agility udstyr, som vi håber 
at kunne afholde lidt arrangementer med i den kommende fremtid. Tak til Kickan for at stå for 
ansøgning og indkøb af udstyr.  
Vi håber på mange flere arrangementer i 2021/2022 og håber I alle vil støtte op om dem. 
Sidst, men ikke mindst tak til vores revisor, Benedikte Holch 
Vi ser frem til endnu et godt år ☺ 
Vel mødt. 
Annike Fossing 

 

Godkendelse af formandens beretning. Formandens beretning blev godkendt  
 
Vi kan fortælle at Kickan Utzon har søgt tilskud til agility udstyr og fået bevilget 15.000 fra Gribskov 
Kommunes materialepulje. Der er indkøbt bomme, Trec udstyr mv. Dette kunne afprøves d. 20/11 på 
Hyggehest på Odderdamsvej 2, 3400 Hillerød.  
 



Ang. udlån af dette udstyr og klubbens øvrige udstyr vil der snart komme regler til dette på hjemmesiden.  
 

Fremlæggelse af regnskab med kassererens og revisorens påtegning.  
Regnskabet blev godkendt og er vedhæftet. 
 

Forelæggelse af budget 
Budget er med i regnskabet, som er vedhæftet. Generalforsamlingen ønsker, at man igen i det nye 
regnskabsår også genererer et underskud og dermed giver større tilskud.  
 

 

Valg af bestyrelse og revisor 
På valg var: Annike Fossing (genopstiller), Helle Erstling Rasmussen (genopstiller), Ruth Bahnsen 
(genopstiller) og Trine Kongsvad (genopstiller) 
 
Annike Fossing blev valgt for 1 år 
Helle Erstling Rasmussen blev valgt for 2 år 
Ruth Bahnsen blev valgt for 1 år 
Trine Kongsvad blev valgt for 2 år 
 
Valg til bestyrelsen alle blev genvalgt, suppleanter blev: Lisbeth Hagge (1år) og Eva Ellegaard Jønsson(2år). 
 

Revisor: Benedikte Holch genopstillede og blev valgt.   
 

 

Indkomne forslag – ingen modtaget og bestyrelsen havde heller ingen forslag. 

 

Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen indstiller at 2021 kontingentet sættes til 170 kr. Dette blev vedtaget, da økonomien er fin.  

Medlemmerne sagde god for, at vi klubben bruger penge til kurser, stævner, materiale til klubben, ture 
mv.  

 

Valg til udvalgene 

Turudvalget: Vi takker turudvalget for fantastiske ture i årets løb. Stephanie Jacobsen, Susanne Holst 
Larsen, Marianne Bækgaard, Claus Toft Olesen og Birgit Lehman. 

Birgit, Stefanie og Claus har valgt at udtræde af turudvalget efter 13 år – der skal lyde en meget stor tak for 
jeres engagement i Dagfari og de mange forskellige ture og øvrige arrangementer klubbens medlemmer har 
haft glæde af!  

Marianne Bækgaard og Susanne Holst Larsen vil gerne fortsætte og Helle Kisbye Christensen vil gerne være 
med i turudvalget.  

Alle medlemmer opfordres til at arrangere og komme med forslag til ture. 

Stævneudvalget: Her er også udskiftning. Salli Holmstrøm, Eva Grout, Sidsel Slot, Gunilla Weise 
Hemmingsen udtræder af stævneudvalget. Også til dem lyder der en stor tak for mange gode og 
veltilrettelagte stævner og sidst men ikke mindst for Dagfaris jubilæumsstævne.   

Lisbeth Hagge, Trine Kongsvad og Kirstine Simonsen fortsætter i stævneudvalget. Der vil være behov for 
flere.   Det nye udvalg samles i det nye år.   



Kursusudvalget: Lisbeth Hagge og Eva Ellegaard fortsætter. Her er plads flere. 

Der har pga. Corona ikke været så mange kurser dog en filmaften og førstehjælpskursus til hesten begge 
med stort fremmøde. Har du forslag til kurser så bare sig til.  

 

Som tak for hjælpen med foreningsarbejdet i år var hjælpergaven en lille tøltende hest i keramik fra Lotte 
Boskovs Mårum keramik.  

  

Eventuelt.  
Der blev orienteret om, at DI kigger mod Sverige i konstruktionen af foreningen mere om dette senere.  
Brug af Hedelands faciliteter se DI´s hjemmeside. 
Der arbejdes på at etablere en ny hjemmeside for Dagfari - vi kan i skrivende stund fortælle at arbejdet 
med denne er sat i gang.   
 

 Referent 26/11 2021 Eva Ellegaard Jønsson. 
  

  
 


