
    Avlsforeningen Den Jydske Hest
                  
                   v/ formand Helle Dalsgaard, Nymarken 18, Ullits, 9640 Farsø, tlf.:98634139

Indbydelse til generalforsamling i Avlsforeningen Den Jydske Hest lørdag d. 4. Februar 2023 på 
Agro Skolen i Hammerum, Hammerum Hovedgade 7, 7400 Herning.

Kl. 11 er der fællesspisning, og der serveres eftermiddagskaffe.
Kl. 12.15 begynder generalforsamlingen.

 

Tilmelding til generalforsamling og spisning på tlf. Helle Dalsgaard 30994852/98634139 eller pr. mail 
helledalsgaard@hotmail.dk

Pris for middag + kaffe kr. 225
Pris for kaffe kr.40,-. Sodavand/kildevand 16 kr og øl 25 kr
Middagen betales direkte til Avlsforeningen Den Jydske Hest enten via mobilpay 310686 eller ved 
overførsel til 1551-3656147113 ved tilmelding. 
Husk at anføre om det er kontingent eller mad I betaler for. Ved familiekontingent anføres der to navne på
indbetalingen
Drikkevarer afregnes på dagen enten kontant eller via mobilpay på 310686

Dagsorden:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Beretning 2022 samt avlsberetning ved Helle Dalsgaard
4. Regnskab ved Søren Bull (se bilag)
5. Valg til bestyrelsen

På valg er Jørgen Elkjær og Christina Mattsson
6. Valg af revisor. På valg er Henning Kristensen
7. Indkomne forslag: 
8. Vedtægtsændring: 
9. Valg af dommer til afstamningsbedømmelse. På valg er Jørgen Elkjær for en 2 årig periode.
10. Valg af dommer til hingstekåring. I 2023 fungerer formanden, Jesper B Sørensen og Helle 

Hedelund Thomsen. Suppleant: Ellen Ekkelund Petersen
11. Valg af dommer til hoppekåring. I 2023 fungerer formanden, Henrik Jessen og Jesper Themsen 

Suppleant:
12. Valg af mønstringsdommer. På valg er Karina Elkjær. Suppleant: Henrik Jessen
13. Fastsættelse af kontingent. Familiekontingent. Kr. 800-, . Aktiv kontingent: kr. 600,- Bruger 

kontingent og passiv kontingent kr. 400, Ung i Jydsk hesteavl (<26 år) kontingent. Kr. 300,-
14. Fastsættelse af kåringsgebyr og stambogsbidrag.

a. Hingste uændret, kåringsgebyr og stambogsbidrag betales af Avlsforeningen Den Jydske 
Hest

mailto:helledalsgaard@hotmail.dk
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b. Hopper: Stambogsbidrag kr. 400 pr. hoppe også ved om-kåring, hvis der sker ændringer.
Kåringsgebyr:
1. hjemmekåring: kr. 1100,- for den første hoppe + statens takst for kørsel 

                         kr. 600,- for den anden hoppe
                                                       kr. 500,- for de følgende hopper

2. Kåring på de af bestyrelsen anførte pladser: kr. 300,-

15. Ungeudvalget, orientering herefter valg af et medlem til ungeudvalget
16. Virksomhedsplan for 2023

Hestekongres lørdag d. 28. Januar 2023
Generalforsamling Agroskolen i Hammerum lørdag d. 4. Februar 2023
Hingstekåring: 4. marts 2023 på Stald Tougaard, Viborg
Sommer udflugt:??
Hoppekåring: Fri plads 2, 3 el 10. september 2023

 Nordjylland:
 Revsø: lørdag d.9. september 2023

                                   Gørlev: lørdag d. 16. september 2023
                                   Viborg: 30. september 2023 Følfinale og årets 2 års hoppe samt årets hoppe

             Hjemmekåring: uge 36-37
            

17. Andre sager
18. Evt.

Tilmelding til generalforsamlingen senest 18. Januar 2023.

Husk kun medlemmer, som har betalt medlemskontingent for 2023 har stemmeret på 
generalforsamlingen. Medlemskontingent bedes indbetalt på konto nr1551-3656147113 eller via
mobilpay på 310686 husk at anføre ”kontingent” samt navn på betalende medlemmer.
Beretningen for 2022 udleveres på generalforsamlingen og til hingstekåring til medlemmer, der har 
betalt kontingent for 2023. Eller kan afhentes hos de respektive bestyrelsesmedlemmer.

Med venlig hilsen

Avlsforeningen Den Jydske Hest
v/formand Helle Dalsgaard
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Nyt fra formanden:
Regnskab er ikke medsendt. Modtagere af elektronisk post får det tilsendt pr. mail, når det er revideret. 
Kopi udleveres på generalforsamlingen og øvrige må kontakte undertegnede for at få det tilsendt.

Tilmelding til hingstekåringen:
Sker ved udfyldelse af tilmeldingsskemaet på hjemmesiden. Huske at anføre lydighedstest.
Sidste frist er 25. januar 2023.

Remindere vedr. ansøgning om tilskud til hingste og hopper fra bevaringsudvalget samt diverse andre 
påmindelser sendes kun ud til de medlemmer, som har tilmeldt sig elektronisk post.

Der opfordres stadig til at tilmelde Jer elektronisk post, specielt med de porto-stigninger der er kommet. 
Hvis I vil modtage elektronisk post – venligt send en mail til formanden med bekræftelse på digital 
modtagelse  helledalsgaard@hotmail.dk
Modtagere af elektronisk post får også tilsendt 3-4 nyhedsbreve elektronisk pr. år.

Forny dit medlemskab af Avlsforeningen Den Jydske Hest

Kontingent satser for 2023
Familiekontingent kr. 800,-    Aktiv kontingent kr.600,-    passiv kontingent kr. 400,-  
Brugermedlemsskab kr. 400,- Ung i jydsk hesteavl (< 26 år) kr. 300

Indbetaling kan ske til 1551-3656147113 eller via mobilpay på 310686 husk at 
anføre ”kontingent” samt navn på betalende medlemmer, ved 
familiekontingent anføres 2 navne.

Husk stadig, at der er et års gratis medlemskab af Avlsforeningen Den Jydske Hest, 
når I sælger heste til nye ejere, som ikke før har været aktive i Den Jydske Hest. 
Send blot navn, adresse og vigtigt mail -adresse til undertegnede, så sørger vi for 
resten inkl. en beretning.
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