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På tur i Sjørup Plantage

Generalforsamling den 19. november 2014!
I denne udgave af vores nyhedsbrev giver vi en samlet opdatering på
debat, begivenheder og medlemsspørgsmål i den forgangne måned
- og ser lidt fremad i klubbens aktiviteter.
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gæld kunne fysioterapeut Karin Würtz så give den
en skalle 3 gange i løbet af vores Åben Stald. Det
var fantastisk spændende at se, hvordan Karin arbejde med hestene, og tro mig, det var jeg ikke
den eneste der syntes. Så en kæmpe tak skal lyde
til Karin. Vi glæder os allerede til mere næste år.

Det er oktober, og kalenderens sommertid slutter den 26 i denne måned. Det begynder at blive
mørkere om aftenen, koldere om dagen, og træernes blade begynder at antage rødlige farver i
visheden om, at de ikke bliver siddende på ret
meget længere. Det er nu, vi skal sko hestene en
sidste gang, inden vi sætter dem på vinterfold og
priser os lykkelige over den fantastiske sommer,
vi nu engang har haft. Her for tiden, når jeg sætter mig på ryggen af min ganger, kan jeg se alle
svampene pible op fra skovbunden, og tænker,
at her skulle man ud og plukke dem, for de står
godt nok i hobetal, hvor vi kommer frem, men det
ender altid med, lige som sidste og forrige år ...
jeg nåede det ikke, for der er så meget andet at
se til :S
Hesten i Fokus
Blandt andet har vi haft HESTEN I FOKUS, som
blev noget af et tilløbsstykke med cirka 30 ekvipager i stalden, wauw! Det krævede lidt koordinering, da I ankom, men det gik, og til alle jer der
kom – Tak for en fantastisk dag! Ingen tvivl om
at 30 heste i Stald D kan ses, men også høres og
giver liv i stalden. Desværre kunne vores dyrlæge
og smed ikke deltage i år, hvilket var lidt ærgerligt, men mon ikke vi ser dem til næste år. Til gen-

Der er altid noget vi kan blive bedre til, blandt
andet at have aftalerne på plads i god tid. Vi missede vores speaker til vores opvisning, som jeg
så selv måtte tage i 3de time. Det duer selvfølgelig ikke. Ligeledes manglede der højtalere ved
publikum. Vi manglede også en speaker til Øltölt.
Apropos ØLTölt så var det vores junior Kathrine,
der red af med pokalen denne gang. Godt gået
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Kathrine ;) og i sidste ende rundede vi af med
ringridning, hvor klubben var stærkt repræsentere ved 5 ryttere ud af 10, og vi fejede faktisk
rent bord i ringridningen.

tastisk. Det tog os 4 timer at komme rundt om
Lundø i et stille og adstadig tempo, samtidig med
at der blev udforsket i lidt rideruter. Ingen tvivl
om at de 2 piger, Katrine og Mette fik sig en på
opleveren, og fandt ud af, hvor terrængående vores heste kan være.

Tilgengæld var det lidt småt med deltagelsen til
sommerfesten om aftenen. 12 deltagere er nu
ikke meget, men det var kanon hyggeligt. Kunne dog godt mærke, at Hesten I Fokus havde sat
sine spor for mit vedkommende.

Sjørup Plantage
Midt i september var klubben en tur i Sjørup Plantage med Kathrine som forrytter. Hvilken fantastisk natur der er i denne Plantage. Et meget alsidig stykke natur må man sige, og Kathrine gjorde
det eksemplarisk som forrytter ;) og oplevelsen
blev ikke ringere af det overdådige kaffebord, der
var bagefter ...

Kåring 5 i Skive
I starten af September kom kåringen, årets 5te
af slagsen til byen. Jeg blev ringet op 3 uger før
den skulle afholdes og blev spurgt om en masse
ting i forbindelse med Skive Trav, og det endte

Stævne...
September var også måneden, hvor vi skulle have
afviklet vores første stævne i ALRID, men måtte
aflyse, da der ikke var nok tilmeldinger. Vi havde
fået 10, hvoraf d 3 ikke havde hjælpere, og vi
skulle bruge minimum 20 medhjælpere. Derfor
kunne jeg godt se hvor det bar hen, da datoen for
sidste oprindelige tilmeldingsfrist udløb. Vi kan jo
nok ikke overse, at det formentligt skyldtes at DI
valgte at afholde DM i ALRID weekenden før. Men
der er ingen tvivl om, at jeg stadig brænder for
denne disciplin, og ønsker at klubben afholder et
tilbagevendende stævne hvert år – ud over alle
de andre, der vil komme.

med, at vi holdt et møde med Skive Trav, hvor
Klubben stort set endte med at stå for det meste.
Det havde jeg nu ikke lige forudset, altså at det
skulle ende sådan, men sjovt var det nu. Godt at
der kun var 18 heste til kåringen, så vi lige kunne
prøve, hvad det vil sige at stå for kåringen. I den
forbindelse vil jeg gerne sige tak til Laila, Lars Erik
og Karina for misbrug af jeres hjælp.

Med Tölten for Hoven :) Ben

Lundø Rundt
Den første søndag i september var vi 4, der red
Lundø Rundt; Kathrine, Mette, Lars Erik og jeg. Vi
red rundt langs strandkanten i et fantastisk vejr.
Vandet var helt blikstille og sigtbarheden fan-
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Hestens Dag hos Salling
Grovare i Breum
Fjörður viste i bogstaveligste forstand fanen ved
Hestens Dag hos Salling Grovvare den 13. september. Vi var inviteret til at komme og præsentere klubben. Benedicte, Karina og Lars have
informationsmateriale og to heste med (de blev
grundigt kælet for og fik mange godbidder). Det
blev til masser af hestesnak. Forbavsende mange
havde fint kendskab til vores klub. Vi høstede 7
tilkendegilvelser om medlemsskab.
Bettina gav lektioner i trailerlæsning. Også her
stor interesse og mange spørgsmål fra tilskuerne.
Sundsøre Rideklub gav trækketure, og John Sørensen havde karetkørsel med sine fjordheste.
En fin dag!

Selvom der ser tomt ud på øverste foto, så var der
en jævn strøm forbi hele dagen fra kl. 10 til 16.

Fåresamling til hest
Fåresamling er en gammel islandsk tradition og
stammer fra den tid, da græsmarkerne omkring
bondegårdene var kostbare, da høet skulle samles til vintermånederne. Derfor drev man besætningen op i bjergene under sommeren. Med alle
de får i vores bagland måtte det bare prøves.
Dagens opgave for de 4 Fjördur-comboys Ben, Lisette, Lise Lotte og Lars: 90 hektar af Hjelm Hede
blev afsøgt for får og alle 435 blev drevet sammen
og ud på Gl. Skivevej for at blive drevet 3 km til
en opsamlingsfold. Fortjent frokost. Derefter blev
50 får udskilt fra flokken ad 2 omgange og drevet
ind i en trailer. Hordan det var? Vores heste syntes det var sjovt, og blev mere og mere erfarne
til at presse fårene, hurtige til skifte retning og
afskære. Rytterne? Smilene er på og armene stadig oppe. Det skal prøves igen. Har vi aftalt med
fårefolkene Peter og Anne.
Det var også på tale at deltage i lammeindsamlingen i juni/juli 2015. Her vil der være behov for
10 ryttere.
Dagens fif: Måske træne Western Cutting.....
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Ordinær Generalforsamling 2014
onsdag den 19. november 2014 kl. 19.00
Sted: Svansøvej 6 (DCH)/ 7800 Skive

Dagsorden
Punkt 1
Valg af dirigent og referent.
Punkt 2
Bestyrelsens beretning.
Stafetten overrækkes.
Punkt 3
Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
Punkt 4
Kassererens fremlæggelse af budget.
Punkt 5
Fastsættelse af kontingent.
Punkt 6
Behandling af indkomne forslag.
Punkt 7
Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant.
Aktivitetsudvalg 2015 etableres.
Punkt 8
Eventuelt.
Har du forslag til dagsordenen, skal de være bestyrelsen i hænde senest den
1. november 2014. Dit/dine forslag vil så fremgå af den endelige dagsorden, der
tilsendes alle inden generalforsamlingen.
Forslag sendes til Lars på: LH@kontekst.org
Fællesspisning inden generalforsamlingen
Klubben er vært ved en fællesspisning kl. 17.45 før den ordinære generalforsamling kl. 19.00, hvor alle Fjörður-interesserede er meget velkomne til at give
deres besyv med om klubben, være med til at sætte præg på klubbens videre udvikling, men uden stemmeret jvf. vedtægterne.
Tilmelding til fællespisning senest 14. november til Karina på: kjens@live.dk
Vi ser frem til en super generalforsamling!
Mange hilsener Bestyrelsen
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Vedtægter for Fjörður - Islandshesteklub for Skive, Salling og Fjends
1. Klubbens navn og hjemsted
Islandshesteklubben Fjörður er stiftet d. 27. september 2012 og har hjemsted i Skive Kommune.
Foreningen er tilsluttet Dansk Islandshesteforening, der er associeret under Dansk Ride Forbund og Dansk Idræts-Forbund og underlagt disses love og bestemmelser.

skal altid omfatte følgende punkter:
a) Valg af dirigent og referent.
b) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
c) Kassererens fremlæggelse af regnskab.
d) Kassererens fremlæggelse af budget.
e) Fastsættelse af kontingent.
f ) Behandling af indkomne forslag.
g) Valg af bestyrelse revisorer samt suppleanter.
h) Eventuelt.

2. Klubbens formål
Udbrede kendskabet til den renracede islandske
hest og dennes korrekte anvendelse, samt styrke
sammenholdet mellem islandshestefolket gennem undervisning, turridning og andet samvær,
samt bibeholdelse af Islandshesteracen.
3. Medlemskab
Fjörður kan optage enhver.
Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.

9. Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, som
ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal
dog kræver vedtægtsændringer og beslutninger
om foreningens opløsning 2/3 flertal.Dirigenten
bestemmer afstemningsmåden.
Beslutninger indføres i en protokol.

4. Indmeldelse
Indmeldelse i klubben skal ske over SPORTI og
man er indmeldt, når betalingen er sket.

10. Vedtægtsændringer:
Enhver ændring af vedtægterne skal indberettes
til Dansk Islandshesteforening til godkendelse.

5. Kontigent
Fastsættes for et år ad gangen på den Ordinære
Generalforsamling.
Opkræves helårsvist forud.

11. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges
for en 2-årig periode, således at to vælges i lige
år og tre vælges i ulige år.
Genvalg er mulig. Bestyrelsen konstituerer sig
selv med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Yderligere vælges to suppleanter samt en revisor
og en revisorsuppleant for et år ad gangen.

6. Udmeldelse, udelukkelse af medlem
Til gyldig udmeldelse kræves henvendelse til kassereren. Medlemskab ophører ved 2 måneders restance. Når særlige forhold giver anledning, kan
et medlem ekskluderes, hvis medlemmet handler
til skade for foreningen. I sager om udelukkelse
har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin beslutning.
Eksklusion skal vedtages på generalforsamlingen
af 2/3 af forsamlingen.

12. Regnskab
Regnskabsåret er fra 1. oktober til 30. september.
Regnskab skal forelægges for Revisor til revision
inden Generalforsamlingen. Regnskabet med Revisors påtegning forelægges på Generalforsamlingen til godkendelse.

7. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i
alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i november måned.
Der indkaldes skriftligt med 4 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen
i hænde senest 1. november inden generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages
på dagsordenen. Stemmeret kan kun udøves ved
personlig fremmøde. Ikke myndige kan repræsenteres af forældrene. Kun fremmødte, der har
betalt kontingent, er stemmeberettigede.

13. Revision
Revisor skal inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og på se at det beholdningen er til stede.
Regnskab og status skal forsynes med Revisors
påtegning.
Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse
regnskab og beholdninger.
14. Klubben tegnes af:
Formanden og i dennes forfald af næstformanden
og et medlem af bestyrelsen.
I tilfælde af køb, salg, låneoptagelse eller pant-

8. Dagsorden
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling
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Vedtægter for Fjörður - Islandshesteklub for Skive, Salling og Fjends
sætning af fast ejendom kræves dog underskrift
af den samlede bestyrelse.
Uden Generalforsamlingens samtykke kan bestyrelsen ikke købe eller sælge fast ejendom eller
pantsætte klubbens ejendele.
Prokura meddelelse: formand og kasserer.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen
personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
15. Ekstraordinær generalforsamling
Indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det
for nødvendigt eller når mindst 1/5 af klubbens
stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig
begæring herom med angivelse af dagsordenen.
I sidste tilfælde skal den ekstraordinære Generalforsamling finde sted senest 4 uger efter begæringens modtagelse.
16. Udvalg
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.
Ethvert udvalg arbejder under ansvar overfor bestyrelsen.
Generalforsamlingen kan pålægge Bestyrelsen
at nedsætte et udvalg for et bestemt område af

klubbens aktiviteter, ligesom den kan indstille
medlemmer til udvalget.
Udvalgsmedlemmer, der ønsker sig afløst, skal i
god tid give bestyrelsen besked, og gerne inden
indkaldelse til Generalforsamling.
17. Klubben kan opløses:
Hvis 3/4 af medlemmerne stemmer for det ved
en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær
Generalforsamling.
Hvis ikke 2/3 af medlemmerne er til stede, indkaldes med 14 dages varsel til endnu en ekstraordinær Generalforsamling, hvor almindeligt flertal er
afgørende.
I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens
midler turridning i Skive-Salling området under
Dansk Islandshesteforening
Vedtaget på Stiftende Generalforsamling den 27.
september 2012.
Enkelte ændringer den. 14. november 2013

DI Klubmøde Ejby Hallerne på Fyn
Den 25. oktober deltager Benny og Lars i efterårets klubmøde. På
programmet er bl.a.: Ridemærker. Den nye stævnestruktur. Lokalklubkalendere. DI Generalforsamling og kandidater til Klubkomiteen. Forventninger til 2015. Trec. Årets Klub. DI og medlemsstruktur.

DI Generalforsamling i Korsør
Den 22. november deltager Benny og Lars som klubbens
repræsentanter.
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Juletur 2015

Du har kolde fødder

Søndag den 30. november
(1. søndag i Advent)kl. 13
Vi mødes i Stald F hvor vi sadler
op og pynter hest og rytter med
juleting, vi vil ride en tur i området, og bagefter vil der være ringridning efterfulgt af lune æbleskiver og gløgg.

Rideundervisning
Der arbejdes hårdt i undervisningsudvalget på at
få koordineret undervisning i meget nær fremtid.
Der er 4 gange undervisning i støbeskeen med
14 dages mellemrum. Der kommer snarest nyt
herom både på hjemmeside og Facebook. Karina
og Lars. Interesserede deltagere er velkomne til
at give forhåndsinteresse på mail til:
LH@kontekst.org

Fra Juleturen 2013

Din annonce i FjörðurNyt?

Den kommende tid byder på:

Du har nu mulighed for at annoncere i klubbens FjörðurNyt, der udkommer 10 gange årligt til klubbens medlemmer per mail, lægges
på hjemmesiden og med link fra Facebook.

Søndag den 26. oktober
Hubertusjagt kl. 10
I Skive Plantage

Søndag den 2. november - Tur i
Øvelsesterrænet kl. 13

Annonceformat, -priser og materiale?
Mail til Lars: lh@kontekst.org

Vi mødes i Stald F

Fra redaktionen
Har du en historie om
eller har lyst til at fortælle om en oplevelse med din hest, så
skriv et par ord til Den
Gamle Redacteur:
Lars Erik Hansen.
Gerne med fotos. Vi
vil også meget gerne
bringe din oplevelse
af at være på tur med
Fjörður. Helt som du
oplever den. På forhånd tak!
lh@kontekst.org

Fakta om Fjörður:
Hjemmeside: www.fjoerdur.dk
Facebook: Se link på hjemmesiden!
Medlemstal: 81
Kender du en, der er oplagt til at blive medlem i Fjördur? Send vedkommende dette
link: Klik her!

Og det var så den
deadline..........

8

