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      Dansk Køre Selskabs generalforsamling 16. november 2018

 

 

Referat 

Dagsorden 

Niels Giversen byder velkommen på vegne af formand Gert Frid, der har meldt afbud til 
generalforsamlingen. I 2018 mistede Dansk Køre Selskab en ildsjæl. Vi måtte alt for tidligt og pludselig 
sige farvel til Anne Marie Nielsen. Anne Marie var i de senere år en aktiv medspiller i regnecentralen. 
Æret være Anne Maries minde. 

1. Valg af dirigent og stemmetællere.                                                                                                                                    
Henrik Nakskov takker for valget og erklærer generalforsamlingen for lovligt indvarslet.                                                                                                        

2. Årsberetning v/ Niels Giversen:                                                                                                                              
DKS har i 2018 været vært for mange arrangementer, jeg kan nævne: 
• Indendørsstævne i Solbjerg med Rikke Højgaard og Peter Koux som primusmotor, 

• International- og Landsstævne i Maj hvor vi for en gang skyld ikke blev voldsom plaget af regn,  

• Et vellykket DM, som vi af rigtig mange har fået stor ros for, i bragende flot sommervejr 

• I august var vi vært for en afdeling af Top-og Dressurcup  

• Og kort tid efter i september afholdte vi efterårsstævne 

• Oktober bød igen i år på pløjning på Ruds Hansens jorde, herunder også Sjællandsmesterskaber  

• Der var desværre kun få deltagere til Kulturnatten i København.    

Nogle tænker måske hvor blev prøvemaraton af? Det er sædvanligvis dette arrangement der åbner 
sæsonen på Lysten, men i år blev vi nød til at aflyse, da vejrguderne stadig dryssede frost, regn og til 
tider sne ud over os sidst i marts. Groom træning/Klar- parat-kør blev desværre også aflyst, men jeg 
håber der er nogen der måske vil påtage sig at gennemføre det i 2019, da der er efterspørgsel på 
disse kurser.  
Så 2018 været et år med mange aktiviteter.  
Aktivitetsudvalget ydede igen en kæmpe indsats i forbindelse med DM for at skaffe sponsorer og 
sponsorpræmier samt skabe live på vores stævneplads. Vi har fået flere tilbagemeldinger på at det 
var rigtig godt.  
Dansk Køre Selskab har igen i år haft medlemmer der repræsentere os og Danmark på fineste vis til 
internationale arrangementer flere steder i Verden.  
Til Europamesterskaberne i pløjning i august, der blev afholdt på dansk grund ved det flotte 
arrangement på Nørre Vosborg, havde DKS to pløjere med nemlig Jan Blume og Kjeld Anholm.  
Jan Blume blev Europamester.  
Til EM for Young Drivers i Kisbér Ászar, i Ungarn var Maria Buchwald en fin repræsentant for 
Danmark og DKS. Maria fik en flot 3. plads i dressuren og sluttede på en samlet 6. plads.  

         2018 blev året hvor Danmark for første gang i historien, havde en kusk med til VM i Para               
         Driving. Det blev afholdt i Kronenberg, i Holland.                                                                                            
         Dansk Køre Selskab blev repræsenteret af Henriette Bendorff der fik en flot 4. plads i dressur.  
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Sofie Amalie Kongsted og Mie Mosegaard Nielsen var med til at repræsentere Danmark ved i VM   
for en-spand som blev afholdt samtidig med VM i Para Driving i Kronenberg, i Holland. De viste    
begge flot kørsel som vi alle kan være stolte af.   
Til DM var vi som værter heller ikke beskedne, vores kuske satte sig på mange af medalje pladserne. 
Tillykke til alle med de flotte resultater.  
Ud over de konkurrencekuske og pløjere jeg har nævnt i aften, er der mange kuske der ude i det 
sjællandske land, for hvem en køretur i den skønne natur er en stor oplevelse og samværet med 
hestene bare giver det lille ekstra i hverdagen.  
Til sidste general forsamling meddelte vi at DKS skulle finde nyt tilholdssted. Det har bestyrelsen 
arbejdet på hele året, og jeg vil overlade det til andre at give en status på dette projekt.  
Jeg vil gerne takke alle de frivillige der i årets løb har ydet en indsats for DKS. Uden Jer intet DKS.     
Jeg vil opfordre alle til at have respekt for den indsats andre yder, det hvad enten det er at hente 
kritiker et par timer, være pløjedommer en hel dag eller om det er at sidde i bestyrelsen for DKS. 

  Gert Frid 2018 
Rævebjerg, Mørkøv 
Vi er nået langt med vores nye hjemsted i Mørkøv, dog mangler offentlige tilladelser. 
1. Der er udarbejdet lejekontrakt Mørkøv Borgerforening / Dansk Køre Selskab, der ligger klar til 
underskrift, når nødvendige tilladelser foreligger. 
2. Der er udarbejdet projekt for etablering af opvisningsbane og opvarmningsbane, som ligger til 
godkendelse i Holbæk Kommune. 
Vi har aftale med entreprenøren om arbejdets udførelse og pris – og vores trofaste sponsor har 
sørget for, at der er penge til baner og forhindringer. 
3. Vi har i samarbejde med arkitekt Jens Berthelsen, som i øvrigt har samarbejde med flere fonde, 
udarbejdet er projekt til fondsansøgning for klubhus og lade til opbevaring af materiel –  
vi håber at projektet lykkes. 
Projektet har dannet grundlag for lokalplanen. 
4. Desværre har arbejdet med ansøgninger og tilladelser taget længere tid end vi og politikerne i 
Holbæk Kommune havde regnet med. 
Vi bliver inviteret til møde med direktionen og kommunaldirektøren i Holbæk Kommune for at 
drøfte tidsplan for projektet. 
Vi glæder os til at komme i gang – Mørkøv og Holbæk Kommune er meget positive. 
                                                                                                                                       Jørgen Ahrent-Jensen 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab v/ Anne Jensen. Resultatopgørelse og Status pr. 
31.10.2018 omdelt. Årets indtægter 1.407.794,- kr. Årets udgifter 1.396,297,- kr. Resultat af driften 
11.677,- kr. Tre store stævner i 2018: CAI 2*- og Landsstævne i maj, DM i juli og Landsstævne i 
september. Regnskabet godkendt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4. Uddeling af pokaler og buketter         
   Tvedepokal        Flemming Andersen 
   Årets Kusk       Henriette Bendorff  
    Groom Pokal       Peter Grå 
    Kvindepokal       Maria Buchwald 
   Carlsberg  Hjælperfad      Marianne Poulsen 
                      Blomster til DM-vindere     Mie Mossegaard Nielsen, Maria Buchwald, Hans-Henrik Nielsen,        

          Kurt  Klindt og Lars Heibing.  
   Pløjepokal       Jan Blume 
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5.      Fastsættelse af kontingent. Forslag: uændret. Vedtaget 

6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer. Bestyrelsen: Orientering om forslag til ændring i vedtægterne.                            
Fremlægges til vedtagelse til generalforsamling i 2019. 

7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.                                                                   

Bestyrelse: 
         Gert Frid, Bjarne Thor Christensen og Charlotte Monk modtager ikke genvalg   
         Forslag: Lars Nielsen  valgt 
         Forslag: Henning Clausen valgt  
         Forslag: Janne Eliassen valgt  
         Niels A. Jensen genvalgt 
         Anne Jensen genvalgt 

8.  Suppleanter: 
         Birger Hansen og Hans-Henrik Nielsen  modtager ikke genvalg 
         Bjarne Thor Christensen valgt 
         Erik Nielsen valgt 

 

9.     Valg af revisor Peter Kongsted     genvalgt 
 

10. Eventuelt. Spørgsmål vedr. flytning til nye faciliteter        
Hans-Henrik: Bliver der en bane som der kan køres på uanset vejrlig?                                                 
Jørgen Arent-Jensen: Dressurbanen indhegnes så den ikke kan benyttes uden for stævnerne. Der 
bliver en træningsbane, som er åben. Desuden kan en bane ved nærliggende skole også bruges.                                     
Udo: Hvem er ansvarlig for banerne.                                                                                                                 
Ane: Foreslår en stor vaskeblads for hestene.                                                                                                             
Tina: Hvor mange år løber kontrakten.                                                                                                                  
Jørgen Arendt-Jensen: 20 år. Der er forberedt aftaler med  Mørkøv Borgerforening og Holbæk 
Kommune og efterfølgende underskrifter.                                                                                                                   
Rævebjerg, det højeste punkt, med gode muligheder for at publikum kan følge alle forhindringer.    

 
11. Dirigenten takker for godt møde.                                                                                                                    

Niels takker de afgående bestyrelsesmedlemmer for godt samarbejde og uddeler blomster.  
 

 For ref. Gyda Andersen  
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