
 

 

 
 

Referat af Dansk Køre Selskabs generalforsamling 2020-2021 
afholdt den 19. november 2021 

 
Niels Giversen byder velkommen til Generalforsamlingen efter et års pause på grund af COVID 19. 
 
Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

Henrik Nakskov valgt til dirigent, stemmetællere Lars Monk og Hans-Henrik Nielsen. 
Generalforsamlingen er lovlig indvarslet.  

2. Formandens beretning 2020-2021. 

I maj 2020 døde vores Æresmedlem Torben Monk efter et strengt sygeleje med COVID. I 
juni i år døde Birger Hansen på Rigshospitalet natten før han skulle hjerteopereres. Onse 
Pontoppidan forulykkede fatalt, da hun kom i klemme under hestevognen og Birger Zartov 
døde i sit hjem efter tiltagende aldersdomssvækkelse. Mange husker Birger Zartov i 
samarbejde med Helmer i baren på Lysten.  Forsamlingen rejste sig og mindedes i stilhed. 
 
DKS har været lukket ned i næsten 1½ år på grund af COVID 19, men de nye etablerede 
kørebaner har haft godt af at være fredet så bunden er blevet stærk. Alle Forhindringer er 
solgt og der er interesserede sponsorerer på venteliste.   
 
Sent i oktober 2020 fik vi endelig byggetilladelsen til den nye Hal der var hentet i april 2019 
og efter utallige møder med Holbæk Kommune.  
Et stærkt hold af hjælpere gik i gang med projektet. Jeg vil især fremhæve 4 stabile mænd, 
der talte Birger Hansen, Bent Rindum, Finn Eising Nielsen og Flemming Andersen…. jeg 
tror at gutterne var på Rævebjerg 4 ugedage plus i weekenden i 4 måneder. 
 
I februar 2020 kunne vi afslutte flytningen fra Dorthealyst og ved den lejlighed forærede 
Marianne Seidenfaden Køreselskabet en flagstang, der blev rejst i april ved en lille 
sammenkomst, hvor også Mørkøv Borgerforening var repræsenteret. Mange tak til Marianne 
for flagstangen og de mange gode år på Lysten.  
 
Ved Forbundets Hovedbestyrelsesmøde i november 2019 blev Bjarne Wislers hest Annabel 
kåret som ÅRETS HEST. ÅRETS ILDSJÆL blev Henning Clausen. 
I efteråret frem til februar 2020 arrangerede Liselotte Watson 6 aftenhyggemøder i 
Multihuset på Rævebjerg, hvor der blev vist gamle videoklip. I foråret lagde mange 
frivillige hjælpere sidste hånd på de 7 forhindringer.  
 
Hos Dennis Bundgaard afholdtes MaratonCup i ridehuset med 32 kuske i februar. Fra foråret 
blev der mulighed for fri træning hver anden onsdag, arrangeret af Liselotte Watson.   
 



 

 

 
I juni afholdt DKS 2 arrangementer med Dressur og Keglekørsel og i august i den svære tid 
med Corona restriktioner var 30 kuske ligeledes samlet til vellykket dressurtræning og 
keglekørsel.    
 
Der var 10 plovmænd til Sjællandsmesterskabet 2020, hvor Jan Blume løb med sejren. 
Bestyrelsen afholdt 6 møder i 2020. 
 
Generalforsamlingen i november 2020 blev i lighed med den planlagte MaratonCup og det 
internationale forårsstævne aflyst på grund af Corona restriktioner. DKS flyttede det 
internationale og landsstævnet til august 2021.   
 
Dansk Køre Forbund har afholdt 2 elitetræningsstævner på Rævebjerg. I maj holdt DKS 
introduktionsmøder for omkring 40 medlemmer, der ønsker at træne på Rævebjerg.   
Slesvigske Køreselskab hold Danske- og Nordiske mesterskaber i juli. DKS var rigt 
repræsenteret og vore kuske hjemtog mesterskaber.  
 
Den 11. august 2021 med Honoratiores i hestevogne blev ”snoren” klippet over og 
Rævebjerg indviet. På RÆVEBJERGET blev Marianne Seidenfadens skulptur af en RÆV. 
Sponseret af CONCORDIAFONDEN og som tak for positiv modtagelse af Køreselskabet. 
RÆVEN skuer ud over det smukke område på Rævebjerg.  Efterfølgende var DKS vært ved 
receptionen hvor der var åbent hus for Mørkøvborgere, kuske og medlemmer. Der blev 
serveret kransekage, boblevand, pølser og øl i store mængder. Der deltog ca. 350 menneske. 
Efterfølgende dystede kuskene og tog banerne i brug. 
 
Senere i august deltog 16 kuske i Dressur- og TopCup. 
 
Sidste weekend i september handlede det om Mørkøv Kræmmermarked, hvor DKS’ere hjalp 
med parkeringen. 
 
I oktober pløjede Bjarne Wisler sig til Sjællandsmesterskab foran 10 deltagere på Ruds 
marker.  
 
På Mors blev Kjeld Anholm Dansk og Nordisk mester. Bjarne Wisler blev nr. 3 og modtog 
Hestens Værn ’s Vandreplov. 
 
DKS har fået godkendt halbyggeriet og har besluttet at lave et mandskabsrum.  
Kommende arrangementer 2022 handler om Maraton Cup, Internationalt- og Landsstævne 
27.april-1.maj, Landsstævne 2.-4. september, Sjællandsmesterskab i pløjning i begyndelsen 
af oktober.   
 
Tak til Concordiafonden for økonomisk støtte, tak til vores frivillige og bestyrelsen for godt 
samarbejde.  
 



 

 

 
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.  Indtægter 701.403 kr. Udgifter 

1.202.415 kr.  Spørgsmål til regnskabet: hvor mange medlemmer har DKS? Svar ca. 190. 
Regnskabet er godkendt. 

 
4. Uddeling af pokaler m.m.: 

 Rævebjergs pokal til Liselotte Watson 
 Carlsberg Hjælperfad til Hanne Bjerre                                                                                                            

Buketter til: 
 Dansk- og Nordisk Mester i 2 sp. hest Hans Henrik Mosegaard Nielsen                                                               
 Nordiske mestre for hold 1 sp. hest Tina Nielsen og Mie Mosegaard Nielsen. På 

holdet var også Henrik Høper fra Slesvigske Køre Selskab 
 Forbundsmester og Nordisk Mester i Junior 2 sp. pony:  Frei Buch Wieder   
 Frei Buch Wieder og Jesper Lamborg fik også sløjfer for NM hhv. 1. og 2. plads. 
 Forbundsmester i 2 sp. pony Lena Vabø    
 Sjællandsmester i pløjning 2021Bjarne Wisler  
 Nordisk og dansk mester i pløjning 2021 Kjeld Anholm     

                                                                                                             
5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent. Vedtaget. 

  
6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer – se bilag    

 
Endelig godkendelse af forslag til vedtægtsændringer af 5. – tilføjelse af tekst.  
Forslaget blev stillet til bestyrelsen ved den ordinære generalforsamling den 15. november 
2019 – forslaget blev vedtaget. 
                                                                       

7. Valg bestyrelsesmedlemmer. Alle modtager genvalg.   

På valg er for 1 år: 
 Kim Andreasen 
 Niels A. Jensen 
 Lars Nielsen 
 Anne Jensen 
 Janna Eliasen  

På valg er for 2 år: 
 Niels Giversen 
 Jørgen Ahrendt-Jensen 
 Henning Clausen 
 Jan Eliasen 

Alle blev genvalgt. 



 

 

 
8. Valg af suppleanter: 

På valg er Erik Nielsen – modtager genvalg. Genvalgt.                                                                                                                             
På valg er Bjarne Thor Christensen - ønsker ikke genvalg.  
Forslag Dennis Bundgaard, som modtog valg. 
 

9. Valg af revisor: 

På valg er Peter Kongsted – modtager genvalg. Genvalgt. 
 

10. Valg af revisorsuppleant  

På valg er Karen Ahrendt-Jensen - modtager genvalg. Genvalgt. 
 

 
Inden punktet eventuelt blev følgende udnævnt til æresmedlemmer af Dansk Køre Selskab. 
De fik alle overrakt et diplom og en æresnål: 
 

 Flemming Andersen 
 Bent Rindum 
 Henrik Nakskov og  
 Finn Eising Nielsen (var ikke tilstede, men modtog diplom og nål dagen efter) 

 
 

11. Eventuelt.  
 Ane Wieder foreslår samlingsaftener i Multihuset med forskellige emner, såsom teori 

start/parat til stævner, dressur, kegler og maraton. 
 Liselotte Watson arrangerer hyggeaftener på Biblioteket/Borgerhuset fredage den 7/1, 

4/2 og 4/3 kl. 19. 
 Kim Andreasen deltager som repræsentant for Dansk Køre Selskab i Dansk Køre 

Forbunds Hovedbestyrelsesmøde den 20. november 2021. Ane Wieder og Annette 
Engberg Nielsen deltager ligeledes for at tale de små foreningers sag. 

 Tina Nielsen, som er stoppet med konkurrencekørsel, takkede for sammenholdet og 
hjælpen gennem mange år. 

 
12. Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 
13. Niels Giversen bragte en hilsen fra Mads.  Tak til dirigenten. 

 
 

Referent Gyda Andersen. Referatet er godkendt af dirigent Henrik Nakskov. 


