
Nordjysk Islandshesteforening Hekla. 

Ordinær generalforsamling 
Tirsdag den 25. Februar 2020 kl. 19:00 

                                                                                                                                
HEKLAS KLUBHUS 

Hjallerup Engvej 1a, 9320 Hjallerup  
 

Hekla byder på let anretning med drikkelse. 

Dagsorden ifølge vedtægterne  

1. Valg af dirigent.  - Søren Andersen modtager valget som diregent. 

2. Valg af referent. - Janie Madsen modtager valget som referent. 

3. Formandens beretning (Se bilag 2.) – Maibritt Egebak læser beretningen op – ingen 

spørgsmål til beretning – godkendes.  

4. Regnskab (udleveres og gennemgås på generalforsamlingen). – Revisor Børge Egebak 

gennemgår rengnskabet – godkendes. 

5. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamling, dvs 

senest den 4. februar 2020). – Ingen indkomne forslag. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  – 5 medlemmer i nuværende bestyrelse. Hanne 

Bastholm fortsætter. Maibritt Egebak og Helle Thing Andersen på valg – Maibritt ønsker 

ikke genvalg/Helle modtager gerne genvalg. Pernille Lynderup og Pernille Hurup ønsker 

at stoppe. 4 nye medlemmer bliver valgt ind i den nye bestyrelse. 

Hanne Bastholm – ej på valg/på valg 2021. 

Helle Thing Andersen – genvalgt for 2 år 

Sanne Blirup – valgt for 2 år 

Ingrid Damsgaard – valgt for 1 år 

Kirsten Bundgaard – valgt for 1 år 

7. Valg af suppleant til bestyrelsen. 

Janie madsen ønsker at stoppe. 

Karen Kirketerp – valgt for 2 år 

Claus von Essen – valgt for 1 år  

8. Valg af revisor samt revisorsuppleant. 

Revisor børge Egebak modtog genvalg som revisor. 

Peter Hamborg modtog genvalg som revisorsuppleant.  

9. Fastsættelse af kontingent. Se bilag 1 – Ingen ændring i forhold til år 2019 af Heklas 

kontingent. 
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10. Eventuelt. Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt. 

Ros fra medlemmerne til bestyrelsen. 

Der uddeles æresdiplom + gave til Svend Erik Pedersen og æresdiplom + gave til Hanne 

Bastholm. 

DI`s formand Mie Trolle fortæller om visionerne for den nye klubstruktur. 

Gaver uddeles som tak til afgående bestyrelses medlemmer Maibritt Egebak, Pernille 

Lynderup, Pernille Hurup og Janie Madsen. 

Gaver uddeles som tak til diiregent Søren Andersen, revisor Børge Egebak og Webmaster 

Kurt Andersen. 

Kaffe med rullepølse/ostemadder :o) 

 

Alle medlemmer, der har betalt kontingent for indeværende år, er møde- og 

stemmeberettigede. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer og der 

kan kun tages beslutning om forslag, der har været optaget på dagsordenen. 

Grundet  forplejning bedes du venligst tilmelde dig på sporti.dk senest den 18. februar 2020. 

Medlemmer som har fået indkaldelse via brevpost, bedes tilmelde sig hos formanden Maibritt 

Egebak på tlf. 20223297. 

Der vil ved indgangen være kontrol af medlemsskab og udlevering af stemmesedler. Personligt 

medlemskab giver en stemme, familiemedlemskab to stemmer. Der kan ikke stemmes ved 

fuldmagt. Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal (håndsoprækning) og skal 

foregå skriftligt, såfremt blot 1 medlem ønsker det. 

Vel mødt! 

Bestyrelsen i Nordjysk islandsforening Hekla. 
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                                                                                                                                                      Bilag 1. 

      Fastsættelse af kontigent. 

Ifølge § 10 stk. 3 : Heklas medlemskontigent ændres med tilsvarende beløb som Dansk 

Islandshesteforenings klubkontigent.                                                                                              

På Dansk Islandshesteforenings generalforsamling 2019 blev der vedtaget ingen stigning               

af klubkontigent.  

Derfor heller ingen stigning på Heklas medlemskontigent. 

 

 

Således priser gældede for 2020: 

Enkeltmedlemskab   282,50 kr. 

Familiemedlemskab for 2 personer i samme husstand 515,00 kr. 

Familiemedlemskab for 3 personer i samme husstand 547,50 kr. 

Familiemedlemskab for 4 personer i samme husstand 580,00 kr. 

Familiemedlemskab for 5 personer eller derover i samme husstand 612,50 kr. 
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                                                                                                                                                      Bilag 2. 

Formandens beretning 2020  

Velkommen til HEKLAS generalforsamling 2020.  

Så er det allerede igen blevet tid til at gøre status på året der er gået.   

2019 har været et rigtig godt år, hvis vi selv skal sige det.                                                                

Grundlæggende har vi oplevet stor tilslutning og sammenhold i foreningen, hvilket også ses af 

fremmødet i aften.   

HEKLA er igen blevet vores alles ’klub’ og samlingssted omkring vores fælles interesse. De 

skønne islandske heste. Det kan vi godt tillade os, at være utrolig stolte af.   

De seneste år har der været stor fokus på vores fysiske rammer og det sociale liv i foreningen.   

Vi havde en ambition om, at skabe et veletableret samlingssted for HEKLAs medlemmer, som 

grobund for et øget socialt liv i foreningen. Det mener vi er lykkedes.   

Vi havde brug for mere og bedre plads, bedre toiletforhold, og helt generelt et bedre rum for 

ophold og udfoldelse. Vi startede ombygningen i 2018- ja faktisk allerede året før, da der skulle 

ansøges fonde – og i foråret 2019 kunne vi tage den nye tilbygning i brug. Hen over efteråret 

kom en ny terrasse til, og den glæder vi os til rigtigt at indvie, når det snart bliver forår. 

Terrassen synes vi, afslutter byggeriet så flot, og er med til at binde ude og inde liv sammen. Vi 

er meget tilfredse med det endelige resultat, og håber at I også er det. Vi glæder os til at 

udnytte faciliteterne og til de nye muligheder de giver.    

Derudover fik vi i 2019 også renoveret banen. Den kæmpede med de stigende regnmængder, 

men skulle nu være tip top til den kommende stævnesæson.   

I år mangler vi således ’kun’ et nyt sekretariat. Den gamle pavillon kan ikke mere, og en ny vil 

blive etableret i løbet af foråret. Arbejdet er allerede igangsat, og vi håber, at det kan nå at stå 

færdigt inden stævnesæsonen.   

Som sagt, har vi også haft stor fokus på det sociale liv i foreningen gennem året. Det har været 

vigtigt for os igen at skabe en forening for ALLE medlemmer, uanset ambitionsniveau eller 

engagement. Derfor fortsatte vi også i 2019 med at afholde klubaftener for alle medlemmer. 

Det har været en rigtig god beslutning, og der har været stor tilslutning til alle 

arrangementerne. Særligt onsdagsaftenerne hos Stutteri Teglovnen har været en succes. Vi 

forventer at fortsætte med klubaftener også i 2020 og har allerede afholdt 2.     
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Derudover har vi i 2019 afholdt de sædvanlige 6 stævner i HEKLA. Hvilket faktisk er ret mange 

set ift hvad der afholdes af stævner i øvrigt. Det har været et kæmpe arbejde for det altid 

hårdtarbejdende stævneudvalg og cafeteria. Der har været fuld tilslutning til alle stævner, som 

er forløbet efter planen. Nogle af stævnerne giver ikke så stort et økonomisk overskud, men på 

den sociale konto har det indbragt stor værdi. I år vil der blive afholdt xx stævner. Vi starter op 

den 1. marts med et fastelavnsstævne.   

Der har også været stor tilslutning til kurser i HEKLA i 2019. Vi har haft besøg af Ditte VK, Mette 

Rousing og Liva Hvarregaard, som også afholdt et foredrag om tølt i foråret. Dette forår er der 

foreløbigt planlagt kursus med Mette Rousing og Kathrine Buur.   

  Hjallerup den 19. februar 2020  

Endelig afholdte vi i efteråret HEKLAs årlige følshow. I år besluttede vi os for at afprøve en ny 

bedømmelse ved Barbara Frische. Det var en succes, og det på trods af, at alt det nye 

resulterede i lidt ventetid og udfordringer undervejs - men sådan er det nogle gange, og alle 

tog det med ro og forståelse. Det bliver bedre i år. Vi har i år igen valgt at booke Barbare 

Frische til arrangementet, idet mange var rigtig vilde med hendes bedømmelse.    

Endelig når jeg frem til vores juniorer og unge i HEKLA – HEKLAs fremtid.    

Igen i år har der været stor interesse for at deltage på teamet, og vi besluttede derfor, at åbne 

op for 2 deltagere mere, således at der i år er 14 skønne unge mennesker i alderen 11 til 21 år.   

Ud over en masse sociale aktiviteter, foredrag mv. i løbet af året, har teamet i efteråret og hen 

over vinteren fået undervisning af teamets faste underviser Audur, samt Siggi og Jon. Det har 

været super godt, og der er altid en dejlig stemning blandt pigerne når de mødes, og på trods 

af aldersforskelle er de alle utrolig gode til at hjælpe hinanden og til at give gode råd.   

Som en udvidet satsning på fremtiden i HEKLA, vil vi som noget nyt i år starte et miniput team, 

hvor junior- og ungeteamet skal stå for dele af undervisningen. Det bliver et projekt, hvor børn 

op til 11 år kan komme i HEKLA og skabe sociale relationer til andre jævnaldrende og 

juniorteamet. Vi vil forsøge at samle miniputteamet to gange i løbet af foråret, inden projektet 

for alvor går i luften til august.   

Så hvad med fremtiden i HEKLA? Hvad skal vi være opmærksomme på?  

Jeg er af den overbevisning, at når det går godt – og det gør det – så skal vi turde kigge fremad 

og turde forfølge ideer og træffe beslutninger, der sikrer at vi om nogle år står endnu bedre 

end vi gør i dag. Det er så fristende at lade stå til – nu går det jo lige så godt.   
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Der skal også fremover være fokus på det sociale liv i foreningen, på arrangementer og 

aktiviteter som fremmer sammenhold og skaber udvikling både hos den enkelte og HEKLA. 

Hvis vi skal blive ved med at være en af Danmarks største klubber for islænderinteresserede, 

så skal vi gøre det endnu bedre end de andre. Ved at tilbyde mere og andet end de andre, og 

ved at have og arbejde for et godt og solidt sammenhold i foreningen. Derfor må der hele 

tiden nye kræfter til, og det gælder også i bestyrelsen.   

Jeg mener, at nu er et godt tidpunkt for mig som formand, til at give stafetten videre til nye 

kræfter som vil føre HEKLA endnu videre – for vi skal blive ved med at udvikle vores mark..  

Inden jeg afslutter, er der selvfølgelig en masse som skal takkes.   

Jeg er dybt taknemmelig for alt det arbejde i alle gør – og for at bakke op om HEKLA. Tak for 

det!   

Tak til alle udvalg og frivillige der har hjulpet til i løbet af året.   

Tak til HEKLAs sponsorer og Hjallerup Samvirke.                                                                                                      

Uden jer alle var intet af det muligt.                                                                                                                             

Sidst men ikke mindst tak til bestyrelsen. Det har været nogle gode år, med rigtig mange 

opgaver, og rigtig mange beslutninger. Vi har haft sjove timer sammen, og det er altid en 

fornøjelse at være sammen med jer.                                                    

TAK! 


