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Lidt fra DI’s generalforsamling og indledende foredrag

Lørdag d. 26. november var der generalforsamling i Dansk Islandshesteforening.

Dagen startede med 2 foredrag og herefter generalforsamlingen.

1. foredrag: Frivillig strategi
Her fortalte Direktøren for Friluftsrådet Jan Ejlsted om strategi vedr. frivillige i foreninger/klubber.
Opfordringen lød på at foreningen/klubben tænker en strategi vedr. både nuværende og for 
rekruttering af frivillige.
Grunden til dette er, at der mange steder ses en stagnering af antallet af frivillige samt at 
gennemsnitsalderen er stigende. Mange steder har problemer med rekruttering af nye frivillige.

Frivillighedsrådet har lavet en model/skabelon som kan danne grundlag for processen.

Så her er noget for bestyrelsen at tage fat på.

2. foredrag: Lovgivning på hesteområdet
Her kom chef for hesteområdet i Seges Jørgen Kold bl.a. omkring hesteloven og transport af heste.

Lov om hold af heste er fra 2007 og er under revision.
Der er i 2012 fra hestesektoren indgivet fælles revisionsforslag til loven. Revisionsforslagene 
indeholder bl.a. mindre stramme staldkrav og ændring vedr. antallet af heste pr. fold.
Lov om hold af heste har været til 1. behandling i folketinget i november 2016. Foreløbig ser det 
fornuftigt ud, der tegner sig en opbakning til at ændre loven. Der arbejdes dog stadig på højtryk fra 
hesteverdenen for at påvirke politikerne. Loven mangler stadig 2. og 3. behandling.

Set ud fra et EU-perspektiv er der andre og store udfordringer vedr. hestehold. Det drejer sig om 
fodring, vanding og at hesten har kontakt til artsfæller.

Transport af heste
For at gøre det helt klart: Transportforordningen gælder KUN for økonomisk virksomhed.
Hvornår er det så økonomisk virksomhed? Det er det når/ved

• transporten sker i forbindelse med forretning
• stutterivirksomhed med mere end 3 følhopper (en følhoppe er en hoppe i fol eller med føl 

ved siden)
• du kører for dine opstaldere
• stævnedeltagelse, hvor der udbetales pengesummer. Her omfattes stævne på niveau fra 

”Internationale FEI-stævner”

Transport efter aftale med dyrlæge er undtaget Transportforordningen

Vi andre skal KUN henholde os til Dyreværnsloven ved transport af heste.

Alle skal altid medbringe hestepas.



DI’s generalforsamling
Fengur har én delegeret stemme med til generalforsamlingen. Denne stemme havde formand Ditte 
Mølholm med.
Generalforsamlingen blev holdt i god ro og orden og forløb nogenlunde efter tidsplanen. Faktisk var
vi færdige før berammet tid.
Generalforsamlingen startede med en mundtlig beretning fra formanden for DI, Mie Trolle med 
udgangspunkt i den skriftlige beretning. Den skriftlige beretning kan læses på DI’s hjemmeside 
www.islandshest.dk. 
Årets største udfordringer har været på den ledelsesmæssige side og omkring samarbejdet. Der ses 
med positive øjne på det kommende år.

Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
Kontingent satserne for næste år blev af bestyrelsen forslået forhøjet med 10 %. Dette blev 
vedtaget. Her stemte Fengur imod, da klubberne sidste år fik en betragtelig forhøjelse af kontingent 
satsen.

Herefter var der uddeling af diverse priser og pokaler.

Under punktet behandling af indkomne forslag var der 2 forslag.
Kort fortalt gik første forslag (stillet af bestyrelsen) på at ændre suppleant-valget  til komiteerne fra 
at være valg til suppleant for næstformanden, til at være valg som suppleant for et hvilket som helst 
udtrædende medlem af komiteen. Forslaget blev vedtaget og her stemte Fengur for.

Det andet forslag (stillet af DI medlem) var vedrørende refusion af gebyr i klagesager..
Forslaget lød som følgende
I forbindelse med at klager får helt eller delvist medhold i sager indbragt for Klage og
Ordensudvalget, skal klager altid have det indbetalte gebyr retur.
Her stemte Fengur for.

Herefter var der valg til en masse poster
Posterne i bestyrelsen og komiteerne blev alle besat uden de store kampvalg. Ikke alle 
suppleantposter blev besat.
På DI’s hjemmeside kan ses hvem der er formand for bestyrelsen og kommiteer. Senere kommer de 
andre bestyrelses- og komitemedlemmer også på hjemmesiden.

http://www.islandshest.dk/

