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Generalforsamling
Onsdag 14. maj afholdt foreningen den første ordinære og den
første ekstraordinære generalforsamling. Sidstnævnte pga. for få fremmødte til at
vedtage nogle småændringer i vedtægterne, som skulle gennemføres for at vi kan få
tilskud under folkeoplysningsloven fra Hobro Kommune.
Sidst i nyhedsbrevet følger referatet fra generalforsamlingen.
Bestyrelsen blev iøvrigt genvalgt og har konstitueret sig således:
Formand:
Marianne Rask Jensen
Næstformand:
Trond Øyvind Hermansen
Kasserer:
Helle Christiansen
Sekretær:
Julie Wellejus
Menigt medlem: Annemette Riskær Nielsen
Suppleant:
Marie Dahl (nyvalgt)
Suppleant:
Nichlas Andersson
Revisor:
Jette Riskær Pedersen
Revisorsuppleant: Vilhelm Christiansen
PR-udvalg
Trond Hermansen
Julie Wellejus
Annemette Riskær

Aktivitetsudvalg
Anne Mette Riskær
Trond Hermansen
Julie Wellejus

Historisk udvalg
Trond Hermansen

Ridesporsudvalg
Marianne Rask Jensen
Helle Christiansen

Húginn & Múninns sy- og klippe-mønsterdag,
lørdag 1. december 2002.
Der blev fremstillet vikingedragter, som skal
bruges ved foreningens arrangementer.

Vi vil mægtigt gerne have flere til at hjælpe i de forskellige udvalg, så har du lyst til at
være med, kan du henvende dig til Trond Øyvind Hermansen på tlf. 40 81 78 61 eller
på e-mail: oyvind.hermansen@ofir.dk
Juniorudvalg
Vi har planer om at lave et juniorudvalg, da der efterhånden er en
del juniorer i foreningen. Udvalget
kan f.eks. stå for at arrangere ponylege, rideture kun for juniorer
eller noget helt tredje.

Vi forhandler bl.a. Hestamix fra St. Hippolyt
– et müslifoder specielt fremstillet til islandske heste.

Har du lyst til at være med i udvalget, kan du kontakte Julie
Wellejus på tlf. 98 54 88 77
eller mobil: 28 72 29 40

Påsketur lørdag den 19/4-2003
Af Katrine Bredahl
Vi mødtes på fyrkat og der kom faktisk en god del
heste og ryttere. Vi red ud i Apotekerskoven, hvor
der blandt andet blev fortalt om Apotekerstenen.
Jeg var lidt spændt på, hvordan det skulle gå med
Ronja, da hun jo skal fole til maj, men det gik rigtig
godt med hende; hun fulgte pænt efter de andre og
en rigtig god galop blev det osse til.
Alt i alt syntes jeg bare at det var en rigtig hyggelig
tur og skønt vejr. Jeg vil meget gerne deltage en
anden god gang.

Húginn & Múninns sy- og klippemønsterdag, lørdag 1. december 2002.
Marianne Rask Jensen og Julie Wellejus
poserer med dagens kreationer.

Historisk udvalg
- har fået kontakt med arkæologen Tola Gram
Petersen, som muligvis er den arkæolog i Danmark,
som ved mest om hesteudstyr gennem tiderne. Vi
forventer os meget af samarbejdet og vil løbende
lægge forskellige oplysninger om vikingetidens
hesteudstyr ud på hjemmesiden, som kan findes
på: www.humu.dk

Arrangementskalender
Rideundervisning
- fortsætter med Charlotte Thams Skanborg tirsdag 27. maj 2003 kl. 19.00 hos
Marianne Rask Jensen, Røjdrupvej 12, 9500 Hobro. Sidste tilmelding er mandag 26.
maj.
Du kan læse mere om Charlotte på www.humu.dk/charlotte
Valdemarsridt
- er blevet droppet pga. at bukkejagten starter. I stedet skal foreningen medvirke ved
byfest i Nørager lørdag 14. juni fra kl. 10.00 - 12.00. Har du lyst til at deltage, kan du
kontakte Marianne Rask Jensen på tlf. 98 55 85 11.
Skt. Hans-fest
Mandag 23. juni kl. 18.30 hos Marianne Rask Jensen. Medbring selv drikkevarer, kød
til grillen + andet tilbehør. Vel mødt! :-)
Hjemmeside
Husk at alle nyheder og evt. ændringer i arrangementer bliver annonceret på hjemmesiden først. Adressen er www.humu.dk
Töltende hilsner
Húginn & Múninn

Referat fra ordinær generalforsamling i Islandshesteforeningen Húginn & Múninn
onsdag 14. maj 2003 kl. 19.00
Fremmødt var 18 medlemmer og en enkelt interesseret.
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor
6. Fastsættelse af kontingent
7. Vedtægtsændringer
8. evt.
DAGSORDEN FOR EVT. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
1. Vedtægtsændringer
1. Valg af dirigent
Som dirigent blev valgt Jonna Dahl Thomsen.
2. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formand Marianne Rask Jensen, som lagde ud med
at fortælle lidt om den stiftende generalforsamling 13. november 2002. Herefter roste hun
medlemmerne for opbakningen ved foreningens arrangementer – med håb om lige så stor
opbakning i fremtiden. Marianne sluttede af med at opfordre medlemmerne til at komme med
nye idéer og forslag til arrangementer, som foreningen kan afholde.
3. Regnskab
Regnskabet – som var revideret af Jette Riskær Pedersen – blev delt rundt og fremlagt af kasserer Helle Christiansen. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
Regnskab for Islandshesteforeningen Húginn & Múninn 13.11.2002 - 31.03.2003
Indtægter
Kontingent:
26 seniormedlemsskaber
9 juniormedlemsskaber
Sponsorat - webhotel
Rente
Indtægter i alt

2600,00
270,00
390,00
1,29
3261,29

Udgifter
Kontorartikler
Porto og kopiering
Webhotel
El-kande
Tilskud til rideundervisning
Udgifter i alt

155,41
280,00
390,00
59,60
75,00
959,91

Kassedifference
I alt

0,50
3261,29

Bankindestående
Balance

960,41
2300,88

3261,29

3261,29

4. Indkomne forslag/evt.
Da der ikke var indkommet forslag, valgte man på dette tidspunkt at gå videre med punktet
evt. Herunder blev der stillet forslag om at lave en ugentlig sy-aften (tøj, sko etc.), hvilket
de fremmødte syntes var en god idé. Man vil prøve at kontakte Vikingegruppen Fyrkat, som
mødes hveranden tirsdag, for at høre om man kan bruge deres lokaler og erfaring.
Da der er mange vikingemarkeder rundt om i landet i løbet afåret, blev der stilet forslag om
at samle disse på en kalender, som kan lægges ud på hjemmesiden. Marie Dahl vil undersøge
dette og informere webmaster Trond Øyvind Hermansen.
Det blev foreslået at droppe rideturen på Valdemarsdag 15. juni, da bukkejagten så er gået
ind og det derfor kan være farligt at færdes i skovene. Da foreningen er blevet kontaktet af
Nørager Borgerforening med henblik på deltagelse i byfesten lørdag 14. juni, blev det foreslået i stedet at deltage hér med f.eks. ridning i vikingedragter og gratis trækture for børn.
Nørager Borgerforening vil betale Húginn & Múninn for at deltage i arrangementet.
I samme åndedrag blev det foreslået, at penge, som foreningen får ind ved arrangementer,
evt. kan bruges på tilskud til leje af hestetrailer.
Herefter blev der talt lidt om at deltage i blomsteroptoget i Ambu-dagene, da man får
kr. 1.000,- bare for at være med. Man vil udklæde en scooter som islandshest og lade medlemmer klædt i vikingetøj gå bagefter.
Slutteligt blev der fremvist t-shirts med prøvetryk af foreningens logo. Annemette Riskær
Nielsen har stået for kontakten til et trykkeri, der kan lave tryk på bl.a. t-shirts, sweatshirts,
jakker osv. Prisen for en t-shirt med tryk vil blive kr. 70,- (kr. 14,- for selve trykket).
Da flere af de fremmødte ytrede ønske om at få lavet et mindre tryk til f.eks. sadelunderlag
og jakker, blev det foreslået, at sådan et skal koste kr. 25,- (de resterende penge skal gå til
betaling af klichéen). Annemette vil tage imod bestillinger.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor
Bestyrelsen blev genvalgt, med undtagelse af Anja Dahl, som tidligere har trukket sig pga.
manglende tid. Linda Lyngsøe Jakobsen og Marie Dahl stillede op som suppleanter til bestyrelsen. Valget faldt på Marie, som fik 12 stemmer, mens Linda fik 2 stemmer. 3 stemte blankt.
Jette Riskær Pedersen blev genvalgt som revisor. Vilhelm Christiansen fortsætter som revisorsuppleant.
6. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet bibeholdes med kr. 100,- for seniormedlemmer og kr. 30,- for juniorer. Samtidig
blev det bestemt at lade sidste års kontingentbetaling gælde året ud.
7. Vedtægtsændringer
For at kunne vedtage ændringer i vedtægterne skulle mindst 2/3 af foreningens medlemmer
være mødt op, hvilket ikke var tilfældet. Det blev derfor bestemt straks at afholde en beslutningsdygtig ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling vedtog
enstemmigt ændringerne i vedtægterne, som herefter blev underskrevet af dirigent Jonna
Dahl Thomsen.
8. evt.
Man genoptog på dette tidspunkt i den ordinære generalforsamling evt.-punktet med forslag
om kvadrilleridning. Julie Wellejus vil tage kontakt til lokalklubben Yggdrasil, som tidligere har
beskæftiget sig med emnet.
Det blev også slået fast, at næste rideundervisning vil finde sted 27. maj kl. 19.00 hos formand Marianne Rask Jensen.

