
 

Indbydelse til generalforsamling 2016  
i 

Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark 

 

Kære Welsh medlemmer! 

Welsh Pony og Cob Avlen i Danmark indbyder til:  

Ordinær generalforsamling lørdag den 2. april 2016 kl. 13:00. 

Generalforsamlingen afholdes i år på adressen Kertemindevej 19, Alfhøjgård, Avnslev, 5800 Nyborg. Der er 
parkeringsmuligheder på gårdspladsen. 

Vedlagt dagsorden, årsregnskab samt indkomne ændringsforslag. 
 
Igen i år vil der være mulighed for at deltage i frokost kl. 12 – 13, til en pris af 150 kr./voksen og 85 kr./barn. 
Der vil være mulighed for at købe øl til en pris á 22 kr. og sodavand til en pris á 15 kr. Foreningen er vært for 
eftermiddagskaffe og kage. Det er ikke tilladt at medbringe mad eller egne drikkevarer. 

Tilmelding til generalforsamlingen er nødvendig, da forplejningen skal bestilles på forhånd.  Tilmelding 
senest den 29. marts 2016 til Morten Thers mortenthers@mail.dk 
Oplys antal og navn på deltagere, såfremt der tilmeldes flere på et familiemedlemskab, samt antal deltagere 
til frokosten. Beløbet for frokost bedes indbetalt på foreningens konto i Handelsbanken: 6500-1004921, 
oplys venligst samme navn som ved tilmeldingen. Bemærk: bestillingen er først gældende, når indbetalingen 
er registreret. 
 
Hvem skal hædres som Årets Ildsjæl og hvem er Årets medlem i Welsh Pony og Cob Avlen i Danmark? 

Det er jo titler, der er tradition for at uddele ved årets generalforsamling. Mange har indsendt forslag, og 
blandt disse har bestyrelsen udvalgt følgende til kandidater til afstemning blandt medlemmerne. 
Udvælgelsen er sket på baggrund af, hvem der har modtaget flest indstillinger. 

Kandidater til ”Årets medlem”: 

1.       Bent Thygesen, Stutteri Kildegaard – avler gode, store Welsh Cobs, der med særdeles godt 
temperament og gode brugsegenskaber har gjort sig gældende i avl, på showbanerne, i ridning og i 
kørsel, såvel i Danmark, som i udlandet. Af Bents hingste har især nu afdøde Kildegaards Columbus med 
sit gode afkom været med til at præge den danske Cob-avl.  

2.       Fam. Jørgensen/Larsen, Stutteri Fjordglimt – særdeles aktive udstillere med topresultater med 
forskellige ponyer, hovedsagelig af egen avl, såvel herhjemme som i udlandet. 

3.       Fam. Frandsen, Stutteri Fakla – det danske stutteri, der opnåede et helt unikt resultat ved årets store 
begivenhed, det Internationale Show på Vilhelmsborg: Ungdyrchampion sec. A samt såvel Supreme som 
reserve Champion sec. A – alle vindende ponyer af egen avl. Og i øvrigt vandt utallige titler ved andre 
shows i årets løb. 

Kandidater til ”Årets ildsjæl”: 

1.       Johnny Alring – ydede en helt uvurderlig indsats under Internationalt Show, hvor han havde styr på alt 
med strøm, lyd og musik, og ’tryllede’, når der var brug for det. Også en uvurderlig hjælp for det 
sjællandske showhold ved andre arrangementer og træningssamlinger.  

2.       Helle K. Jørgensen – stor indsats ved Internationalt Show, arrangør af shows i Jylland samt flittig 
udstiller ved såvel små som store shows og skuer. 
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3.       Jette Granhøj – stort dagligt arbejde med såvel foreningens hjemmeside som Facebook-sider, gode 
ideer til nye tiltag samt altid hurtige og venlige svar på henvendelser. 

4.       Team Fjordglimt - stor indsats ved Internationalt Show, arrangør af shows i Jylland samt flittig udstiller 
ved såvel små som store shows og skuer. 

5.       Kerstin Berglind – altid at finde i sekretariatet ved diverse arrangementer såvel i foreningens regi som i 
M&M, hvis arrangementer også er til glæde for Welsh-folket. 

Nu er det op til jer, kære medlemmer, hvem der i år skal hædres! 

Send en mail til Heidi Borch heidiborch85@gmail.com med din stemme til hver af de to titler senest fredag 
d. 25. marts. Resultatet offentliggøres på generalforsamlingen den 2. april 2016. 

NB: Det er naturligvis kun medlemmer af foreningen, der kan afgive stemmer. 

 

Praktiske informationer:    

Hvem kan deltage i generalforsamlingen? Medlemmer med avlermedlemskab, brugermedlemskab samt 
intromedlemskab kan deltage i generalforsamlingen. Ved familiemedlemskab kan hele husstanden deltage. 
Supportmedlemskab giver ikke adgang til generalforsamlingen.    

Hvem har stemmeret? Foreningens love § 1.4: ”På generalforsamlingen har hvert enkelt A-medlem én 
stemme og hvert A-medlem med familie-medlemskab 2 stemmer. For at være stemmeberettiget på 
generalforsamlingen skal kontingent være indbetalt senest d. 3l. januar. Dokumentation for betalt 
kontingent skal medbringes til generalforsamling og forevises på forlangende. Der kan stemmes ved 
fuldmagt afgivet til et andet tilstedeværende A-medlem, idet ét medlem højst kan stemme på grundlag af én 
fuldmagt. ” 

Årbogen vil blive uddelt til de fremmødte medlemmer efter præmieoverrækkelserne eller ved efterfølgende 
foreningsshows. Medlemmer, som ikke kan være tilstede på generalforsamlingen kan bede et andet medlem 
om at tage årbogen med hjem. Hvis årbogen ønskes tilsendt, vil der været et portogebyr på 70 kr. Send 
besked til Tina Skovlund Christensen på info@magusstud.com hvis en anden skal tage din årbog med hjem 
eller du ønsker den tilsendt.    

Kørselsvejledning: 
Alfhøjgård ligger ved Nyborg. Uanset om man kommer fra Jylland ellers Sjælland, skal man blot følge 
motorvejen over Fyn og køre af ved afkørsel nr. 46. Efter afkørslen drejes til højre (hvis man kommer fra 
Sjælland) til venstre (hvis man kommer fra Jylland), ad Hjulbyvej. Denne følges ca. 900 meter. Herefter drejes 
til venstre ad Odensevej. Efter ca. 2 km drejes til højre ad Kertemindevej. Følg denne ca. 275 meter, 
hvorefter Alfhøjgård ligger på venstre hånd. 

 

Vel mødt 

På bestyrelsens vegne 
Kerstin Berglind. 
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