
 

 

Referat fra Dagfaris generalforsamling mandag den 31. oktober 2022  

 

a.   Valg af dirigent og referent 

Benedikte Holch blev valgt som dirigent og Ruth Bahnsen som referent. 

 

b.   Fastslåelse af generalforsamlingens lovlighed og de fremmødtes stemmeret 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og, at de fremmødte medlemmer af 
Dagfari har stemmeret. 

 

c.    Formandens beretning, herunder en sammenfatning af aktiviteterne i udvalgene 

Formandens beretning: 

Beretningen kan læses på Dagfaris hjemmeside 

Der blev spurgt til, hvorfor det annoncerede arrangement hos Fie (Anne Sofie Nielsen) blev aflyst inden 
tilmeldingsfristen var udløbet. Svaret var, at det primært var tænkt som et ungdomsarrangement og der var 
ganske få unge, der var tilmeldt. Vi forsøger med arrangementet igen efter nytår, og varsler det i bedre tid. 

Turudvalget v. Susanne: Der har det sidste år været Juletur, Nytårstur, Påsketur og ture til Valby Hegn, 
Solbjerg Engså, Grønholt, Nina's Naturcafe og ture i Gribskov. Årets ture og fremtidige ture blev yderligere 
gennemgået under punkt i. Indkomne forslag. 

Stævneudvalget v. Lisbeth: Der har ikke været afholdt stævne det seneste år. Stævneudvalget har afsøgt 
muligheder for mulige steder til afholdelse af stævne, som ikke er lige så dyre som Helsinge. Det er ikke 
lykkedes at finde egnede steder. Stævneudvalget mangler også "hænder" til hjælp med praktiske forhold 
ifm planlægning og afholdelse af stævner. Udvalget sigter mod at afholde et mindre halv-dagsstævne. 

Kursus og foredragsudvalget v. Lisbeth: Der har været planlagt foredrag med Sara Vork om osteopati, som 
måtte aflyses pga for få deltagere. Det blev foreslået, at samarbejde med naboklubber om arrangementer. 
Ønsker til fremtidige foredrag og arrangementer blev behandlet under punkt i Indkomne forslag. 

 

d.   Godkendelse af formandens beretning 

Beretningen blev godkendt. 

 

e.   Fremlæggelse af regnskab med kassererens og revisorens påtegning 

Regnskabet kan ses på Dagfaris hjemmeside.  

Regnskabet blev gennemgået af revisor, Benedikt Holch. Der var et spørgsmål om posteringen af renter og 
gebyrer. Revisor forklarede det regnskabstekniske ift posteringsformen.  

 



 

 

f.    Godkendelse af regnskabet 

Regnskabet blev godkendt. 

 

g.   Forelæggelse af budget 

Budgettet blev fremlagt.  

Der var drøftelser i forsamlingen om, hvorvidt der evt. skulle afsættes flere penge til stævne, eller andre 
områder, hvis der kom flere aktiviter i gang på det pågældende område. 

Der var enighed på generalforsamlingen om, at bestyrelsen kan overskride budgettet, da foreningens 
likviditet er god. 

 

h.   Valg af bestyrelse og revisor 

Lisbeth Hagge blev genvalgt, nu som medlem. 
Susanne Holst Larsen blev valgt som medem. 
Pernille Fossing blev valgt som suppleant. 
Hanne Helmer blev valgt som suppleant.  
I henhold til vedtægterne, så konstituerer bestyrelsen sig selv ved først kommende bestyrelsesmøde. 

Benedikte Holst blev valgt som revisor 

 

i.     Indkomne forslag 

a) Hvilke typer aktiviteter, herunder ture, ønske medlemmerne i det kommende år? Kan vi evt. sætte 
navne på, hvem der vil være med til at planlægge/afvikle aktiviteterne? 

Susanne Holst Larsen omdelte lister med de ture, der har været afholdt i Dagfari i 2021 og 2022, og bad 
deltagerne gruppevis tale om, og skrive ned, hvilke ture og arrangementer man kunne tænke sig, herunder 
notere, med navns nævnelse, hvis man vil være med til at planlægge/afvikle aktiviteten. Hver gruppe 
nævnte ét af gruppens forslag i plenum. Susanne samlede de nedskrevne forslag ind og har skrevet dem 
sammen i en liste, som kan ses på hjemmesiden sammen med referatet. NB. Listen er idéer fra 
deltagerne,- altså IKKE beslutninger! Tur- og aktivitetsudvalg kontakter dem, der har skrevet sig på til at stå 
for de enkelte ture, så vi kan få sat datoer mv. på. Hvis nogen derudover vil stå for en tur/ aktivitet kan de 
kontakte turudvalget. 

 

b) Skal Dagfari købe en trailer til vores agilityudstyr, således at det er mere mobilt og dermed nemmere 
at låne. 

Forslaget var, at klubben køber en trailer, der er stor nok til at klubbens agility mv. udstyr kan være pakket 
på traileren. Når et medlem vil låne udstyret, vil det være nemt bare at koble traileren på sin bil og køre 
afsted med det, i modsætning til i dag, hvor man skal komme med egen trailer, og flytte udstyret fra og 
tilbage til laden på Odderdam Hyggehest. Udstyret bliver ikke lånt ret tit, og det er ærgerligt, at klubben har 
noget rigtigt godt agilityudstyr, som ikke bliver brugt (nok) af medlemmerne 



 

 

Der var bemærkninger om: 

 at en trailer kræver en traileransvarlig, herunder en ansvarlig for vedligeholdelse.  
 at det skal undersøges om traileren skal have særlig forsikring 
 at det kan overvejes, om man skal betale for lån af udstyr til at dække driftsudgifter for trailer 
 at det ikke er et problem med transport af udstyret, men at udstyret er tungt og besværligt at 

bakse med (derfor bliver det ikke brugt så ofte) 
 at det nyeste indkøbte udstyr er lettere og mere håntérbart end fx. den gamle port 

Generalforsamlingen besluttede, at bestyrelsen skal gå videre med at undersøge mulige egnede trailere og 
omkostninger & arbejdsopgaver forbundet med en klub-udstyrs-trailer. Bestyrelsen fik mandat til at 
indkøbe trailer for op til 30.000 kr., hvis der findes en velegnet. 

 

j.     Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen indstillede at kontingentet i 2023 sættes til 170 kr. Dette blev enstemmigt vedtaget. 

 

k.    Valg til udvalgene. 

Turudvalget: Gudrun Saxild, Mona Modahl, Susanne Holst Larsen, Marianne Bækgård. Turudvalget holder 2 
møder årligt. 

Stævneudvalget: Lisbeth Hagge, Kirstine Simonsen, Jana Sørensen   Stævneudvalget vil lægge konkrete 
enkeltopgaver ud, som man kan melde sig på, i forbindelse med planlægning og afholdelse af stævner.  

Kursus og foredragsudvalget: Lisbeth Hagge. Charlotte Lange og Ulla Grande vil gerne bistå Lisbeth. 

 

l.     Eventuelt 

Information fra Dagfari til medlemmerne 
Der var drøftelse om, hvordan klubben bedst kommer i kontakt med medlemmerne for at annoncere ture 
og andre anrrangementer, da opslag på facebook tit kan drukne i facebooks strøm af reklamer. Dagfaris nye 
hjemmeside har en "opslagstavle" på forsiden, hvor arrangementerne fremgår. Det blev forslået, at der 
også sendes mail fra Sporti.  

Ridelaug 
Birgit Lehmann orienterede om, at der er dannet en række ridelaug i Nordsjælland - stortset alle skovene er 
dækket af et ridelaug, og opfordrede til at man melder sig ind i dem. Det er gratis og man tilmelder sig 
ridelaugene på deres facebooksider. Formålet  med ridelaugene er at sikre information og koordination 
imellem ridelaugets medlemmer om vedligehold og udvikling af ridespor i den nordlige del af Gribskov, og 
at være rytternes talerør til og fra Naturstyrelsen. 

Ridelaugene er samlet i en paraplyorganisation, som sikrer information og koordination imellem 
ridelaugene i Nordsjællands Skovdistrikt. Paraplyorganisationen kan findes på facebooksiden: 
Nordsjællands Ridelaug - Paraplyorganisation, hvor man også kan finde informationer om sit lokale 
ridelaug. Det er også gratis at være med i paraplyorganisationen. Paraplyorganisationen har en 



 

 

repræsentant i både Naturstyrelsens brugerråd og Naturnationalparkens brugerråd, og har på den måde en 
stemme og indflydelse.  

Paraplyoranisationen har bl.a. taget initiativ  til Hestedage på Esrom kloster den 30/9 - 1/10 - 2023. Den 
30/9 vil der være en fælles ridetur og den 1/10 vil der blive redet jagt. 

Kickan Horton opfordrede til at man deltager i de fælles rideture som, på tværs af hesteracer, bliver 
arrangeret af ridelaugene - det er en rigtig positiv oplevelse at være med! 

Parforcerideruten og foreningen Historiske rideruter i Nordsjælland 
Birgit Lehmann orienterede også om parforcerideruten - www.parforce.dk (ca. 75 km)og den tilhørende 
app (kan hentes i app store eller google play) - som det koster penge at vedligeholde.  

Birgit fortalte, at der er dannet en forening "Historiske rideruter i Nordsjælland", som har til formål at 
beskrive historiske rideruter i Nordsjælland og formidle dem til ryttere. Den næste riderute, der er på 
tegnebrættet er ruten Gurre - Esrom. Birgit opfordrde til at man meldte sig ind i foreningen (kontingent er 
100 kr./årligt) og/eller donerer et støttebeløb. Kontingentet går primært til at holde apps i luften. Man kan 
melde sig ind ved at skrive til: birgit.lehmann@8-ball.dk med navn, adresse, mail og gerne tlf.nr. og sende 
100kr. på Mobilepay 945579 med navn. 

 


