
Referat af generalforsamling i Blossi

Onsdag den 15. november 2017 kl. 18:00

Der deltog 15 medlemmer til generalforsamlingen

1. Valg af dirigent: Jens Iversen blev valgt som dirigent

2. Formandens beretning: May Gervil fremlagde årets aktiviteter og arrangementer: Fællesture, Kursus 

om rytteropstilling, Blossi Keppni, Blossi stævne, Kurser ved Rasmus Møller-Jensen, Foredrag om 

hestens fordøjelse og fodring. 

I forhold til det lave deltagerantal til Blossi stævnet nævnte May, at der stadig er planer om at udsende en

spørgeskemaundersøgelse. Kathrine Therp og Signe Bisgaard står for gennemførelse af undersøgelsen. 

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse v/kassereren: Susanne fremlagde regnskabet, som blev 

godkendt. 

Bemærkning: En idé kunne være at gennemføre et indsamlingsprojekt til Knæk Cancer; Et arrangement, 

som dels kunne finansieres af klubben, dels af et deltagergebyr. Nina Frost og Kathrine Therp greb 

bolden og er tovholdere på en riderute og event til foråret. 

4. Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinjer for klubbens virksomhed

    Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: Dette blev vedtaget. 

5. Forslag fra medlemmerne

.   

1) Nyt medlem, Jørgen Poulsen fortalte om projekt Naturpark Skælskør, som er et      forslag i den nye 

lokalplan. (området omkring Skælskør Fjord, øerne og Glænø). I den  forbindelse vil det være interessant 

at skele til/samarbejde med DI, som netop har fokus på naturoplevelser og hesteturisme. Jørgen Poulsen 

sender en info-tekst om Naturpark projektet, som kan komme på Blossis hj.side. 



2) Miriam har booket Rasmus Møller-Jensen til at afholde kurser d. 28.sep. samt weekenden d. 24.-

25.nov. 18 på Tjenergården. 

3) Boye har planer om en fællestur i Stenskoven v. Næstved. Det bliver i samarbejde med klubben 

Skinfaxi. Dato kommer senere.

4) Der bliver en Nytårstur i Bromme mellem jul og nytår. 

5) Nina vil gerne arrangere et foredrag om skoning med beslagsmed Kasper Brøndel. Tid og sted kommer 

senere.

6) Kirstine foreslog, at klubben arrangerer fælles udflugter til stutteribesøg eller fx NM 2018, som 

afholdes den 8.-12. August 2018 på Margaretehof islandshestcenter i Everöd .

Vi kunne også tage afsted til Equitanas store hestemesse i Essen til marts 2019.

   

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

    

    På valg til bestyrelsen er for 2 år:

    Susanne Paulsen, kasser. Susanne blev genvalgt

    Mette Mortensen, medlem. Mette blev genvalgt

    Kirstine Nielsen, suppleant. Kirstine blev genvalgt

7. Valg af revisor. 

    Annette Jensen – genopstiller ikke

    Boye Rasmussen, genopstiller. Boye blev genvalgt. 

8. Eventuelt.

- Kvadrille-træning: Annette Jensen er tovholder for træningen som igen bliver i Thysbjerg ridecenter. 

- Store hestedag: Miriam vil undersøge, om vi evt. kan deltage v. Store hestedag (opvisning, kvadrille).  



/18.11. 17, Nina Frost


