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Plask, plask. Tilmudrede hestehove og gummistøvler vidner om vådt vejr i
meget lang tid. Nu kan vi endelig skifte gummistøvlerne ud med vinterstøvler
og lidt knirk, knirk. Velkommen til – brrrr – februarudgaven af nyhedsbrevet.
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Sy-i-læder-dag, 26. november 2006
Af Nina Larsen
Vi blev fem til at lave læderarbejde. Der blev snakket mønster til sadeltasker, vikingehuer, punge
m.m. Og så blev der selvfølgelig hygget og snakket,
som vi jo er rigtigt gode til i vores forening.
Video-foto-snakke-dag og foreningens 4-års
fødselsdag, 12. november 2006
Af Marianne Rask Jensen
Ja, så fyldte foreningen jo 4 år. Det var tilfældigvis
lige den dag vi holdte video-dag hos mig.
Vi så dvd’er med Monty Roberts og fik snakket en
del om trailer-læsning og hvordan vi i dagligdagen
takler vores heste.
Til kaffen var der bestilt en fødselsdagskagemand
og den blev fortæret med velbehag.
En rigtig hyggelig dag – jeg håber den næste bliver
ligeså hyggelig. Husk at se om du i gemmerne har
nogle heste-dvder, som du vil dele med os andre.

Fødselsdagskagemanden inden »plyndringen«.
Foto: Trond Øyvind Hermansen

Vintersolhvervsmarked på Vikingecenter
Fyrkat, 16. december 2006
Af Katrine Bredahl
Vejret var perfekt og kunne ikke ønskes bedre. Jeg
mødte op kl. 12 sammen med min hest, Ýrja. Allerede fra starten stod der en masse friske børn, som
var klar til en ridetur.
Der var også en hund oppe at ride på Ýrja. En
mand kom hen med sin lille nye collie-hvalp og
spurgte om han måtte få en tur sammen med sin
nye hvalp - og det syntes jeg da kunne være meget
hyggeligt. Det gik rigtigt godt: både manden og
hunden morede sig gevaldigt, mens Ýrja bare fandt
sig i det hele.
Senere var der lækker vikingemad og bål at varme
sig ved. Til slut fik alle udleveret en fakkel og et
fint vers til fakkeloptoget. Efter turen rundt om
husene fremsagde vi verset og smed så faklerne på
bålet. Det var bare rigtig hyggeligt!

Arrangementskalender
Video-dag
Søndag 25. februar kl. 13
hos Marianne Rask Jensen, Røjdrupvej 8, 9500
Hobro
Medbring gerne heste-dvd’er, slik, sodavand osv.
Afslutningen med bål til vintersolhvervsmarkedet.
Foto: Nina Larsen

Generalforsamling
Onsdag 7. marts kl. 19
Langhuset, Vikingecenter Fyrkat, Hobro
Foreningen indkalder hermed til ordinær og ekstraordinær generalforsamling.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag:
vedtægtsændringer
(se vedlagte sider)
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og
revisor
6. Fastsættelse af kontingent
7. Evt.

RIDEPISKE & VIKINGEUDSTYR

v/ Trond Øyvind Hermansen

www.oyvind.dk/kvistur

Husk varmt tøj, da der er koldt i langhuset!
Foreningen byder som sædvanligt på kaffe, te og
kage. Vel mødt.
Påsketur
Vi forhandler bl.a. Hestamix fra St. Hippolyt
Mandag 9. april kl. 11
– et müslifoder specielt fremstillet til islandske heste.
hos Helle Christiansen, Røjdrupvej 6
Turen bliver stille og rolig. Dvs. ingen vilde gallopper o.lign.
Alle medlemmer er velkomne – med eller uden
hest (uanset hesterace), men hestene skal være
sunde og raske og kunne holde til turen, som tager cirka en time.
Turen går fra Helle og Vilhelms ejendom til deres lille sø, hvor vi, hvis vejret tillader det, vil
grille lidt mad. Der bliver fold til hestene her.
på
at
b
Medbring selv mad, drikke og tilbehør
a
r
at
Tilmelding til Helle Christiansen på tlf. 98 54 80 74 eller mobil: 28 10 80 74.
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Trækketure på Vikingecenter Fyrkat i 2007
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og søndag 23. september kl. 10-16
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Islandshesteforeningen vil også i år være at finde på Vikingecenter Fyrkat.
Iført vikingetøj og udstyr giver vi trækketure, taler med turister og hygger os.
Sidstnævnte dato er – ligesom foregående år – udnævnt til landsdækkende islandshestens dag indenfor
Dansk Islandshesteforening.
Har du lyst til at deltage i arrangementerne – med eller uden hest – kan du tilmelde dig hos Marianne
Rask Jensen på tlf. 98 54 85 11.
– med forbehold for ændringer.
En fuldt opdateret kalender kan altid ses på foreningens hjemmeside: www.humu.dk

Töltende vinterhilsner
Húginn & Múninn
Islandshesteforeningen Húginn & Múninn
Marianne Rask Jensen, Røjdrupvej 8, 9500 Hobro • Tlf.: 98 54 85 11 • E-mail: mail@humu.dk • Hjemmeside: www.humu.dk
Billeder og andet materiale til nyhedsbrevet sendes til redaktøren:
Trond Øyvind Hermansen, Mariagervej 33, 9500 Hobro – eller på ovenstående e-mailadresse
Husk at medsende tydeligt navn, adresse og meget gerne også en evt. billedtekst.
Copyright© 2007 Islandshesteforeningen Húginn & Múninn. Alle rettigheder forbeholdt.
Brug af materiale fra dette nyhedsbrev er forbudt uden skriftlig tilladelse fra rettighedshaveren.

Forslag til vedtægtsændringer for Islandshesteforeningen Húginn og Múninn
§1 stk. 1
Foreningens navn er Islandshesteforeningen Húginn og Múninn.
– ændres til:
Foreningens navn er Islandshesteforeningen Húginn & Múninn.
§1 stk. 2
Foreningens hjemsted er Fyrkat i Hobro Kommune.
– ændres til:
Foreningens hjemsted er Fyrkat i Mariager Fjord Kommune.
§4 stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes generalforsamling hvert år i marts
måned i en bygning tilknyttet Fyrkat. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.
– ændres til:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes generalforsamling hvert år inden
april måned så vidt muligt i en bygning tilknyttet Fyrkat. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14
dages varsel.
§4 stk 2.
Forslag og vedtægtsændringsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen
i hænde 1 uge før afholdelsen af generalforsamlingen. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
Alle medlemmer, der har betalt kontingent for det forløbne år, er møde- og stemmeberettigede.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver dog
2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigedes stemmer herfor.
– ændres til:
Forslag og vedtægtsændringsforslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i
hænde senest 1 uge før afholdelsen af generalforsamlingen. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
Alle medlemmer der har betalt kontingent for indeværende år er møde- og stemmeberettigede.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver dog
2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigedes stemmer herfor.
§4 stk. 3
Dagsorden er som følger:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. suppleant og revisor.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Evt.
– ændres til:
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. suppleanter, revisor og revisorsuppleant
7. Evt.

§4 stk. 4
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt 1/3 af medlemmerne eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ytrer ønske herom skriftligt.
– ændres til:
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes såfremt mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller minimum
1/3 af medlemmerne skrifteligt ytrer ønske herom.
§4 stk. 6
Stemmeret: en stemme pr. medlemsskab. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alle afstemninger afgøres
ved almindeligt stemmeflertal og skal foregå skriftligt, såfremt blot ét medlem ønsker det.
– ændres til:
Stemmeret: en stemme pr. medlemsskab. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alle afstemninger afgøres
ved almindeligt stemmeflertal og skal foregå skriftligt.
§5 stk. 1
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for en periode af et år. Genvalg er mulig.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.
– ændres til:
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for en periode af to år. Genvalg er mulig.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og et
menigt bestyrelsesmedlem. I lige år er tre medlemmer af bestyrelsen på valg – i ulige år to medlemmer.
Suppleanterne har ret til at følge bestyrelsesmøderne, men er ikke stemmeberettigede.
§6 stk. 2
Foreningens årsregnskab revideres af den/de af generalforsamlingen valgte revisor(er) før det forelægges
generalforsamlingen til godkendelse.
– ændres til:
Foreningens årsregnskab revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor før det forelægges
generalforsamlingen til godkendelse.
§9 Datering
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 13. november 2002.
Vedtægterne er senest ændret 8. marts 2006.
– ændres til:
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 13. november 2002.
Vedtægterne er senest ændret 7. marts 2007.

