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Referat 
Dagsorden 

1.     Velkomst ved formanden. 
  Valg af dirigent og stemmetællere 
  Henrik Nakskov takker for valget og udpeger Lars Heibing og Lars Munk til 

 stemmetællere.     
 Generalforsamlingen er lovligt varslet. 

 
2.    Formandens beretning 
      Dansk Køre Selskab har i år fejret 50 års-jubilæum som køreselskab 
 Frivillighed er meget moderne både politisk og i medierne mere end nogensinde før, 
 og set i lyset af, at vi kun har de samme hænder at trække på, så skal vi alle huske at 
 sætte stor pris på dem, som stiller op gang efter gang. En ting er, at vi lægger beslag 
 på vore hjælpere og frivilliges tid og sågar ferie og ofte på bekostning af noget andet, 
 som man må vælger fra. Disse frivillige kræfter er ganske enkelt uvurderlige for DKS.                                                                                                                                  
 Derfor må vi huske på, at frivilligheden, i form af vores hjælpere, er noget af det 
 vigtigste for, at vores køreselskab kan blive ved med at eksistere. 

  
 Jeg vil fremhæve to, der ikke er hos os mere: Allan Bjerre og Ed Young.  
 Allan Bjerre, som var en af verdens mest trofaste og loyale støtter gennem årene. 
 Han var altid klar til at yde noget, for at andre kunne nyde. Jeg husker Allan i 
 hundredvis af situationer, og jeg bliver glad inden i hver gang, og selvom Allan ikke 
 gjorte det store væsen af sig, så sled han for DKS år efter år, for han sagde altid ja til 
 en tjans mere.                                                                                                                                                                        
 Ed Young, vores amerikanske ven, var ikke rigtig DKS’er, men han var passioneret 
 køresportsmand, og der var nok ikke en stævneplads i verden han ikke havde været 
 på. Ed var med på Lysten 4 gange som official og han elskede at komme hos os netop 
 fordi, vi er noget særligt i DKS. 
 Lad os rejse os og mindes Allan og Ed med et minuts stilhed.  Ære være deres minde. 
  
 Vi fandt frem til aktivitetsudvalget ved sidste års generalforsamling. Jeg kan 
 personligt sige, at det har været en succes. Det viste sig, at der sidder en masse 
 medlemmer, som gerne vil give en hånd, hvis bare de får muligheden. Set i dette lys 
 er det super vigtigt at lade andre komme til i form af arbejdende udvalg, for 
 bestyrelsen kan ikke alene løfte opgaven om at skabe fremtidens DKS.   
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  Der har selvfølgelig været lidt bump på vejen, som jeg som formand nok delvis har 
 været skyld i, men det at få hjælp fra andre, kræver også at man videre giver 
 tømmerne, når nu hesten er spændt for.  
 
 Udtrykket ” jeg troede” får ikke arrangeret TopCup, og jeg må minde mig selv om, at 
 der er noget med for mange kokke fordærver… osv.   
 Men læringen er enkel, vi skal lade flere komme til og give dem mulighederne for at 
 gøre DKS endnu bedre. 
 Jubilæums året 2017 har budt på mange arrangementer - jeg kan nævne:  
 Peters fødselsdags-pyntede indendørs stævne i Himlingøje.                                                                   
 Førstehjælps kursus for 26 glade deltagere. Ane fik lavet en succes ud af ”Klar parat 
 kør” og ”Groomstræning” med hjælp fra Udo.,  
 Prøvemaraton åbnede traditionen tro sæsonen på lysten. Forårsstævnet blev, trods 
 en mudret velkomst, et godt stævne.  
 Jubilæumsturen fik på grund af deltagersucces pladsproblemer. Desværre 
 lavede dette lidt røre i vandene, men vi er jo kun mennesker. 
  Jubilæumsfesten tog heldigvis revanche og blev en fantastisk dag. Top-og 
 DressurCup stævne havde fin tilslutning,                                                                                  
 Efterårsstævne blev klaret trods endnu en gang mudder og regn samt en stor regning 
 til genetablering af arealerne.                                                         
 Top-og dressurcup finalen måtte vi flytte til SSK, som var klar med en hjælpende 
 hånd i sidste time.                                                                        
 Løvfaldstur arrangeret af Jørgen og Bjarne rundt om Esrum sø, var en fantastisk tur, 
 selvom der desværre ikke var den håbede tilslutning.           
 Pløjestævne og Sjællands mesterskab blev igen klaret flot på Ruds jorde i Knabstup.                                                                                                                
  
 Når alt dette er sagt og helt tydeligt viser en klub med liv i, så skal vi måske nogle 
 gange skrue lidt ned for ambitionerne omkring rammerne for arrangementerne. Det 
 behøver ikke at være i verdensklasse hver gang. Det jeg mener med dette er, at vi 
 risikerer at vi slider os selv op på detaljen i stedet for kernen, som må være, at få 
 nogen ud og bruge deres heste. 
 
 Alle Jer, kuske, pløjere, hjælpere bl.a. Team-E, dommere, stewards og medlemmer 
 har repræsenteret Dansk Køre Selskab med bravour ved næsten alle danske stævner, 
 Nordisk mesterskab i Finland, EM for firspand i Gøteborg, DM i pløjning, Top-og 
 DressurCup arrangementerne. VM for Pony i Tyskland med Lars Nielsen, Udo 
 Buchwald og Maria Buchwald samt VM for To-spand hest i Slovenien med Lars 
 Heibing og Bjarne Thor. 
 
 En udløber af aktivitetsudvalget blev at finde sponsorer. Det var først tænkt til DM 
 2018, men når nu chancen bød sig så har det givet muligheder for at være klar med 
 f.eks. trøjer, caps og muleposer. Og dermed  havde vi gaver til vores   
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 arrangementer gennem året. Jeg tror, at jeg på vegne af aktivitetsudvalget, kan      
 sige at der er muligheder i at finde sponsorater rundt omkring.  
 Men det kommer ikke af sig selv. Man skylder dem, som støtter DKS, at man  
 også følger op på de aftaler, man laver.  Her tør jeg godt nævne Henriette 
 Bendorff, som har været en uvurderlig hjælp for hele udvalget.  
   
 Som formand for DKS skal der lyde en kæmpe tak, først og fremmest til den 
 sponsor, der har gjort at DKS er sportsligt, hvor vi er i dag, nemlig på  
 Verdenskortet. Men også til alle de andre firmaer, som er kommet på banen for at 
 støtte vores sport, så den bliver nævnt og vist frem.  
 
 Noget jeg har fået bekræftet i år, er at ”Fremtiden kommer lige meget, hvad man 
 tror, og med fremtiden følger ofte forandringer ”. Jeg ser positivt frem til, at vi skal 
 afvikle arrangementerne, som vi plejer men også at afholde DM2018 sammen med 
 et landsstævne i uge 29.  
 
 Men 8.oktober 2017 blev en mærkedag i DKS`s historie, efter mange fantastiske gode 
 år på Dortealyst, skal vi fra 2019 til at finde et nyt hjemsted. Først blev jeg grebet af 
 ærgrelse og forbavselse, men så er det, man skal huske på at udfordringer også giver 
 muligheder. Jeg vil først takke hele familien Seidenfaden, som har lukket DKS ind i 
 disse dejlige rammer, vi har haft her på Lysten. Tak for det!  
 
 Det er vigtigt for mig at sige højt til alle ”Vi skilles som venner og med respekt for 
 beslutningen”.   
 Men hvad gør man så i fremtiden? Vi er i bestyrelsen gået i gang, og vi håber det 
 bliver mindst lige så godt og måske bedre, selvom det er svært at tænke sig.             
 Jeg kan ikke løfte sløret for hvad vi arbejder med endnu, da alt stadig er meget nyt, 
 men bestyrelsen har brug for arbejdsro, da der er mange forhold, som skal falde på 
 plads.  
 Dette håber jeg I alle har forståelse for, selvom det næsten er ulideligt at vente  på.  
 
 Men I skal blive de første, som får de forhåbentlig gode nyheder, indtil da er alt hvad 
 I måtte høre rygter og kun rygter, som ikke skal tages for mere end det er.  
 Husk på, at det er tilladt at tænke, drømme og ønske, og I er alle velkommen til at 
 skrive, hvad der ligger Jer på sinde til bestyrelsen.  
 Dette var ordene for 2017.l 

 Ingen bemærkninger. Beretning godkendt 
 
3.    Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab    
        Kassereren fremlægger regnskabet.  Indtægter 1.077.661 kr.  Udgifter 1.045.166 kr. 
 Resultat af drift 32.496 kr.  Årets afskrivninger 23.197. Periodens resultat 9.299 kr. 
 Status: Aktiver og Passiver balancerer med 311.370. 
 Ingen bemærkninger. Regnskabet er godkendt. 
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4.    Uddeling af pokaler 
    Dressur Landsstævnet Maria Buchwald 
   Tvedepokal   Lars Monk 
    Groom Pokal  Margit  Mortensen 
    Kvindepokal  Maria Buchwald 
   Carlsberg Hjælperfad Agnethe Christiansen 
   Pløjepokal  Jan Blume 
5.    Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
 Godtaget. 
6.    Forslag fra bestyrelse og medlemmer. Ingen. 
7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
        På valg:   Jørgen Ahrendt Jensen, Kim Andreasen, Niels Giversen   
        og Jan Eliasen. Alle genvalgt.    
8.    Suppleanter: 
        Birger Hansen og Hans Henrik Mosegaard Nielsen. Genvalgt. 
9.    Valg af revisor 
        Karen Ahrendt Jensen ønsker ikke genvalg. 
 Forslag Peter Kongsted, valgt. 
 Karen Ahrendt Jensen vælges til suppleant 
10.  Eventuelt 
 Kurt Klindt overrækker DKF dækkener til Mie Mosegaard Nielsen  og Hans-Henrik 
 Nielsen.   
  
 Arnild, DKF  overrækker Kasket, navneskilt og FEI nål til stewards: Henning Clausen, 
 Janna Eliasen og Line Andersen – Helene Obel var ikke til stede. 
 Stewards har foreslået at de kan deltage i landsstævner. Drøftet i hovedbestyrelsen. 
 2018 bliver et prøve år. Det er frivilligt for køreselskaberne at benytte stewards. 
 
 Liselotte præsenterer sit arbejde med at samle billeder og film. Pt er der tre film fra 
 DM 1992 mfl tilgængelige. Kan ses på face book. Liselotte annoncerer løbende. 
 
 Gert gør opmærksom på at Aktivitetsudvalget forsætter arbejdet. Andre som er 
 interesseret og som har forslag er velkomne.  
 
 Henrik afslutter med at takke forsamlingen for god ro og orden ! 
 Gert supplerer med tak til dirigenten og de fremmødte. 
 
 For ref. Gyda Andersen  

 

 


