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& 
ekstraordinære generalforsamling 
d.22. oktober 2009 i Ajstruphus 

 
Heklas formand, Mette Marie Meyer, bød de 75 Hekla-medlemmer velkommen. 
 
1. Valg af dirigent og referent 
Joann Lundis blev valgt til dirigent og Birgitte Jensen blev valgt til referent 
 
2. Formandens beretning.  
Mette Marie fortalte i sin beretning, at det havde været et travlt år for bestyrelsen med rigtig mange 
møder.  
Man havde, som led i bestræbelserne om en hjemmebane, modtaget 4 tilbud om fast adresse, men valgte 
at arbejde videre med tilbuddet fra ”Langtved Isheste”.  
Der har i år været afholdt 2 stævner, det ene i samarbejde med Frigg. Islandshestens dag har også i år 
været en kæmpe succes. Kursusudvalget har afholdt 2 kurser. Råbjerg Mile turen var også god og der var 
en artikel i Familie Journalen her om.  
Juniorudvalget og turudvalget ønsker at stoppe.  
Opvisningsholdet har også gjort det godt.  
Sidste nummer af Hekla-bladet var det sidste. Kommunikationen bliver fremover elektronisk. Kassereren 
har gjort et kæmpe arbejde med at registrere klubbens medlemmer i Sporti. 
 
Formanden takkede derefter alle de frivillige, udvalgene og de 3 afgående bestyrelsesmedlemmer. Tak for 
jeres indsats, sluttede hun. 
 
Ove Olsen spurgte om de 58.000 kroner, det kostede at lave bladet, hvor de blev kanaliseret hen. Der 
efter blev der spurgt om, hvad det så ville koste med en ny hjemmeside. Det vil koste ca. 13.000 kroner 
med hjemmesiden. De tabte annoncer i bladet vil blive til bannere på hjemmesiden. Nu sendes der cirka 
500 blade ud. De medlemmer, der ikke har en mailadresse, får fremover nyderne pr post i et gammeldags 
brev. 
 
Formandens beretning blev godkendt. 
 
3. Regnskab 
Det var Susan Larsen, der fremlagde regnskabet og hun fortalte, at Hekla i 2009 har haft 892 medlemmer 
fordelt 294 enkelt -medlemskaber og 179 familie-medlemskaber. 
Der har i år været samlede indtægter på 291.157,15 kr og udgifter på 273.549,27 kroner. Det vil sige, at 
der har været et overskud på 17.607,88 kr 
Regnskabet blev godkendt 
(se regnskabet andetsteds) 
 
4. Valg af revisor 
Frits Killian blev genvalgt til revisor 
 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Anne Mette Wittrup modtager genvalg 
Bent Skrubbeltrang modtog ikke genvalg 
Annette Scheller modtog ikke genvalg 
 
Foreslået var: Christina Christiansen og Laila Juul Hansen. Disse blev valgt uden modkandidater 
 
6. Valg af suppleanter 
Begge de nuværende suppleanter ønskede ikke genvalgt. 
Pernille Larsen er valgt som suppleant i 2 år. 
Katrine Toft er valgt for 1 år. 

 



7. Indkomne forslag: 
Der var ikke indkommet nogen forslag, men bestyrelsen foreslog, at punkt 4 byttes om, således at 
generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling byttes om i rækkefølgen. 
Ændringen blev ikke godtaget. Man ville have det på skrift i. 
Der var et ønske fra Bo Simonsen om en passus ind for, at der skulle være 14 dage i mellem hver 
generalforsamling, således at man ikke kunne lave et kup. 
Der opstod en del diskussion på baggrunden af det at afholde en ekstraordinær generalforsamling og hvilke 
punkter, der skulle på. Bestyrelsen efterlyste nogle mere nutidige vedtægter og de fremstiller nogle til 
næste år. 
Punkt 8, 9 og 10 bliver gemt til den ekstraordinære generalforsamling 
 
11. Fastsættelse af kontingent 
Kontingentet fortsætter uændret med 150 kr for enkeltmedlemmer og 300 kroner for 
familiemedlemskaber. 
 
11. Udvalg 
Ove Olsen fra kursusudvalget fortalte om et kursus med Eyjolfor Isolfsson og Rasmus Møller Jensen. Der 
har været aflyst et med Jon Stenild. Kursusudvalget har valgt at træde tilbage. De mente, at der skulle 
nye kræfter til. Man er i hård konkurrence med de private kursusudbydere. Ove takkede for det gode 
samarbejde han havde haft til bestyrelsen og andre.  
Dirigenten opfordrede til at melde sig til et af udvalgene 
Anne Mette Wittrup fortalte noget fra stævneudvalget. Her er der virkelig stor opbakning!!  
Tur-udvalget: Ellen Vanggård fortalte om de mange ture man har haft rundt om i landsdelen, men med 
vigende antal deltagere. Også dette udvalg stopper. 
Opvisnings-holdet: 25 medlemmer i denne afdeling. De giver opvisning mange steder og altid med stor 
succes 
Islandshestens Dag: Efter 4 gode år valgte udvalget at stoppe, kun 2 fortsætter. Der meldte sig 3 nye til 
dette udvalg 
 
12. Eventuelt 
Svend Højer (ejeren af Dronninglund Hovedgård) fik under dette punkt ordet. Han rettede et spørgsmål til 
bestyrelsen om det, der er skrevet på hjemmesiden om at være løbet fra en aftale. Der havde været en 
hensigtserklæring om en leje af banerne i Dronninglund. Lejen skulle være, ifølge Mette Marie, på 60.000 
kroner. Bo Simonsen, der havde været med i de indledende forhandlinger, måtte erkende, at man ikke 
havde været skarp nok i forhandlinger. Man har dog indsendt en ansøgning til Brønderslev kommune på 
300.000 kroner til at dække en leje aftale. Men kommunen sagde nej! 
Info-møde d. 26. marts, hvor der skulle underskrives en hensigtserklæring. 60.000 kr skulle være en årlig 
leje, men dette beløb holdt dog ikke. Kontrakterne skulle være skrevet under 1. juni og Dronninglunds 
advokat gik i gang med at lave udkast. Svend Højer efterlyste et ja eller nej om man ville være på 
banerne i Dronninglund. Til dette svarede Hekla, at det ønskede man ikke. Betty Stechlich-Petersen tog 
derefter ordet og sagde, at sådan som hun læste det, synes hun ikke, at Dronninglund var blevet hængt 
ud. Et andet medlem rejste sig og sagde, at hun også følte, at det var ærekrænkende at sige, at 
Dronninglund var ”løbet fra en aftale!” 
Bent Skrubbeltrang sagde, at der ikke havde været splittelse i bestyrelsen i denne sag. I forbindelse med 
paragraf 13 i erhvervslejeloven, så kan man fastsætte lejen ud fra markedslejen. 
Bo Simonsen sagde som menigt medlem til Dronninglund undskyld, men bestyrelsen og Svend Højer har 
forskellig udlægning af sagen.  
Mette Marie foreslog Svend Højer, at de ville holde et møde, hvor man kom med en fælles udmelding. 
 



Referat af den ekstraordinære generalforsamling, der blev afholdt 
umiddelbart efter den ordinære 
Dirigenten bød klokken 22.15 velkommen til den ekstraordinære generalforsamling. Næste år skal der 
være en overhead-projekter. 

 
8. Vedtægtsændring af punkt 1  

 Nuværende tekst: 
1. Foreningens navn er: Nordjysk Islandshesteforening ”Hekla” 

 Ændring af tekst: 
1. Foreningens navn er: Nordjysk Islandshesteforening ”Hekla” 
Foreningen er hjemmehørende 
Vejnavn husnummer 
Postnummer og By 
Ændringen ønskes vedtaget på baggrund af tilskudsmulighederne. 
Der blev foreslået skriftlig afstemning og den faldt således ud, 18 stemte nej, 1 stemte blankt og 

49 stemte ja. Da 2/3 stemte ja, blev forslaget vedtaget. 
 

9. Vedtægtsændring af punkt 4 

 Nuværende tekst: 
4. Generalforsamlingen  
Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen en gang om året i oktober måned ved skriftlig 
meddelelse til hvert medlem mindst 14 dage i forvejen. 

 Ændring af tekst: 
4. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen en gang om året senest 1. maj ved skriftlig 
meddelelse til hvert medlem mindst 14 dage i forvejen. 
 
Bestyrelsen fremhævede, at der ved ordet skriftlig meddelelse også kan være tale om en e-mail.  
Ved afstemningen var der dog uklarheder om, hvem der måtte stemme.  
Forslaget blev vedtaget.  

 
10. Vedtægtsændring af punkt 6 

 Nuværende tekst: 
6. Regnskab:  
Regnskabsåret følger den ordinære generalforsamling 

 Ændring af tekst: 
6. Regnskab:  
Regnskabsåret løber fra den 1/1 til den 31/12 
Forslaget blev vedtaget. 
 

Man arbejder videre med Langtved Isheste om et hjemsted. Der blev spurgt om, hvorvidt at man som 
medlem kunne bruge baner og hal frit som man kan i Dronninglund. Alle disse ting bliver lagt på 
hjemmesiden. Den ønskeseddel, som bestyrelsen i sin tid udarbejdede, lægges på hjemmesiden. 
 
Mette Marie takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats og de modtog en gave. Dirigent 
og referent fik også en tak. 
 
Generalforsamlingen afsluttede derefter. 


