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Referat af Generalforsamlingen i HCWR 

Onsdag den 2. februar 2022. 

 

 

 

Mie Kühnell Unø bød velkommen, da vores formand Jan Rasmussen var forhindret pga. Covid-19. 

 

1. Valg af dirigent blev Niels Mathisen som konstaterede at, der var mødt 14 stemmeberettigede 

medlemmer op. 

Valg af referent blev Helle Cathrine Nilsson. 

 

2. Formandens beretning, se bilag 1, blev læst op af Hanne Vestergaard i formandens fravær. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingenter, se bilag 2+3, blev gennemgået af Mie 

Kühnell Unø og godkendt med oplysningen at kontingentet er blevet sat lidt ned gældende for 

2022 som oplyst til Generalforsamlingen den 3. marts 2021. 

 

4. Blev slået sammen med pkt. 3. 

 

5. Eventuelle forslag var der ingen af, hverken fra bestyrelsen eller medlemmerne. 

 

6. Valg af bestyrelse og suppleant. 

 

a. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

-  Gitte Skaaning blev valgt i stedet for Bettina Sølje som ikke ønskede genvalg. 

-  Mie Kühnell Unø modtog genvalg. 

-  Jan Rasmussen modtog genvalg. 

 

b. Valg af suppleanter 

- Marianne Weidemann blev valgt i stedet for Niels Mathisen som ikke ønskede genvalg. 

- Anne Weis blev genvalgt. 

 

7. Valg af Revisor og revisorsuppleant. 

- Jette Eskelund modtog genvalg. 

- Lis Petersen modtog genvalg. 

 

8. Eventuelt 

Her kom et forslag fra Lotte Bach, om man kan starte på en ”lånt” hest til Amatuer i HCWR. 

For det vil sikkert få flere ind i sporten. 

- Mie Kühnell Unø foreslog at vi tog det op med WRP. 

- Preben Christensen mente at Part er stort set det samme som Leasing man betaler jo til 

begge aftaler, så det burde give samme rettigheder. 

- Mie Kühnell Unø ville tage det op i Bestyrelsen på næste møde hvor vi drøfter det. 

- Preben Christensen mente at det ikke burde være så formelt med underskrevne 

erklæringer, bare ejeren af hesten bekræftede det. 

http://www.hcwr.dk/
http://www.hcwr.dk/


 

 

- Hanne Vestergaard mente at bestyrelsen nu havde fået det godkendt af medlemmerne og 

derfor ikke behøver at det skal tages yderligere op. Dog kan det evt. tages op i WRP   

 

Som altid til Generalforsamlingen er der en konkurrence med lodtrækning af et gratis medlemskab for 

2023 og 3 stk. gratis klasser til Take It Easy 2022.  

 

Flemming Fredriksen stod for at trække lodder og følgende heldige vindere var: 

- Medlemskab 2023: Mie Kühnell Unø  

- Take It Easy 2022: Helle Cathrine Nilsson 

- Take It Easy 2022:  Anne Weis 

- Take It Easy 2022:  Hanne Vestergaard 

 

HCWR takker Bettina Sølje og Niels Mathisen for mange års godt samarbejde i Bestyrelsen. 

 

Herefter bød klubben på brød og pålæg/ostebord med hyggeligt samvær. 

Referent 

Helle Cathrine Nilsson 

Bestyrelsesmedlem/HCWR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BILAG 1: 

HCWR 

Værløse den 2. februar 2022. 

 

 

HCWR Generalforsamling 2. februar 2022. Formandens beretning 

 

Selvom mange nok troede, at varigheden af Covid-19 epidemien ikke kunne strække sig meget længere end ca. 1 

år, ja så har HCWR også i 2021 været belastet af denne virus.  

Flere aktiviteter er blevet aflyst eller udskudt, men alligevel mener bestyrelsen, at vi har fået så meget ud af 

situationen, som man med rimelighed kunne forvente, og det uden at vi alvorligt har kompromitteret 

medlemmernes hverdag ved at påføre unødig risiko for smitte med Covid-19. 

 

Jeg vil derfor gerne gennemgå årets aktiviteter og fremkomme med relevante bemærkninger: 

- Clinic med Cedric Leroux den 20.-21. februar måtte desværre udsættes i medfør af Covid-19 

restriktioner og for få tilmeldte. Medlemmerne har nok naturligt været ængstelige for at blive smittet 

med Covid-19. Clinic’en blev forsøgt udskudt til efteråret 2021. 

- Generalforsamlingen blev afholdt den 3. marts virtuelt via Microsoft Team og med et rimeligt antal 

medlemmer. Der blev bl.a. indvalgt et par nye medlemmer, ligesom der blev besluttet et uændret 

kontingent.  

- På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med: 

- Formand: Jan Rasmussen 

- Kasserer og web-ansvarlig: Mie Kühnell Unø 

- Bestyrelsesmedlem: Bettina Jensen 

- Bestyrelsesmedlem: Hanne Vestergaard (velkommen) 

- Bestyrelsesmedlem: Helle Cathrine Nilsson (velkommen) 

- Suppleant 2-årig: Anne Weis 

- Suppleant 1-årig: Niels Mathisen 

- Showet ”Take it easy” den 21. marts måtte desværre aflyses grundet Covid-19 restriktionerne, især 

forsamlingsforbuddet. Selvom showet sandsynligvis ”lige var indenfor kanten” af de udmeldte 

restriktioner, turde vi ikke andet end at aflyse, da vi ikke kunne påtage os ansvaret, hvis klubben skulle 

blive skyld i en forøget virusspredning. 

- Clinic med Rikke Benjaminsen den 24.-25.april måtte desværre også udsættes i medfør af Covid-19 

restriktionerne og for få tilmeldte. Også denne clinic blev forsøgt udskudt til efteråret 2021. 

- Fællesridetur lørdag den 29. maj 2021 i Kongsøre Skov blev desværre aflyst grundet for få tilmeldte. 

Og ud over Covid-19 var det jo også forinden et udbrud af hesteherpes, som sikkert også afholdt nogle 

fra at ville deltage.  

- Sjællandsmesterskabet blev afholdt den 24. – 25. juli af BHWR på Harmony Ranch. Der deltog dog 

ikke mange fra HCWR. Som bekendt bliver dette mesterskab afholdt i et samarbejde mellem de 

sjællandske klubber. Det har dog i flere år været afholdt på Harmony Ranch i St. Heddinge. Det var nu 

oprindeligt meningen, at afholdelse skulle gå på skift mellem klubberne. HCWR og FCWR har derfor i 

2021 arbejdet på, at dette mesterskab nu skal gå på skift mellem klubberne, og arbejder på, at det her i 

2022 afholdes i HCWR regi i sidste weekend i august 2022, men intet er afgjort endnu. I vil høre 

nærmere om dette, når forhandlingerne mellem klubberne er afsluttede. 

- En-dags clinic’en med Emilie Bendix den 7. august blev gennemført med fint resultat. Det var en fordel 

at gennemføre denne dag, så der var flere interesserede til orienteringsridtet den følgende dag, da der 

var mulighed for at overnatte på TCR. 

- HCWR orienteringsridt den 8. august blev gennemført, men dog ikke helt som planlagt grundet kraftigt 

regnvejr. Den indlagte konkurrence blev derfor ikke gennemført. I stedet blev der improviseret et 

https://www.facebook.com/groups/214246931961068/user/100027990109190/?__cft__%5b0%5d=AZUn3LGblUIZRgLtvQqsIs95pk8zCIGkpUg5Fney7ZQLkMEsNKlvYvQnj_AHaUkHDsi2N23FIedybcebFhl_tDH6DVu7hRqiF3mW7rh1ZBNCFk8f1g-ZfOPsoszxd78eMFZhAhWh7wEDHjfFcQbUebRQHjz8DMgPb6x8g9r2vECscuymr8nJQl31Ht3uEftca_jMbBLIZFnsw9gqM2-T_8Mu&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/214246931961068/user/100027990109190/?__cft__%5b0%5d=AZUn3LGblUIZRgLtvQqsIs95pk8zCIGkpUg5Fney7ZQLkMEsNKlvYvQnj_AHaUkHDsi2N23FIedybcebFhl_tDH6DVu7hRqiF3mW7rh1ZBNCFk8f1g-ZfOPsoszxd78eMFZhAhWh7wEDHjfFcQbUebRQHjz8DMgPb6x8g9r2vECscuymr8nJQl31Ht3uEftca_jMbBLIZFnsw9gqM2-T_8Mu&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/214246931961068/user/100010430018784/?__cft__%5b0%5d=AZUn3LGblUIZRgLtvQqsIs95pk8zCIGkpUg5Fney7ZQLkMEsNKlvYvQnj_AHaUkHDsi2N23FIedybcebFhl_tDH6DVu7hRqiF3mW7rh1ZBNCFk8f1g-ZfOPsoszxd78eMFZhAhWh7wEDHjfFcQbUebRQHjz8DMgPb6x8g9r2vECscuymr8nJQl31Ht3uEftca_jMbBLIZFnsw9gqM2-T_8Mu&__tn__=-%5dK-R
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https://www.facebook.com/groups/214246931961068/user/100011371993517/?__cft__%5b0%5d=AZUn3LGblUIZRgLtvQqsIs95pk8zCIGkpUg5Fney7ZQLkMEsNKlvYvQnj_AHaUkHDsi2N23FIedybcebFhl_tDH6DVu7hRqiF3mW7rh1ZBNCFk8f1g-ZfOPsoszxd78eMFZhAhWh7wEDHjfFcQbUebRQHjz8DMgPb6x8g9r2vECscuymr8nJQl31Ht3uEftca_jMbBLIZFnsw9gqM2-T_8Mu&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/214246931961068/user/100011371993517/?__cft__%5b0%5d=AZUn3LGblUIZRgLtvQqsIs95pk8zCIGkpUg5Fney7ZQLkMEsNKlvYvQnj_AHaUkHDsi2N23FIedybcebFhl_tDH6DVu7hRqiF3mW7rh1ZBNCFk8f1g-ZfOPsoszxd78eMFZhAhWh7wEDHjfFcQbUebRQHjz8DMgPb6x8g9r2vECscuymr8nJQl31Ht3uEftca_jMbBLIZFnsw9gqM2-T_8Mu&__tn__=-%5dK-R


 

 

arrangement med en trailbane og fællestræning på denne bane. Men den efterfølgende frokost/grill og 

hyggeligt samvær blev afviklet. 

- Klubmesterskabet den 10. oktober 2021 blev gennemført med mange klasser og mange deltagere, hele 

36. Der blev opnået fine sponsorpræmier. Tak til alle de frivillige hjælpere, især dem i saloonen og ved 

gaten, der gjorde et stort stykke arbejde. 

- Den udskudte clinic med Rikke Benjaminsen den 30. – 31. oktober blev aflyst grundet for få tilmeldte 

og Covid-19 situationen. Det samme var tilfældet med en fornyet clinic med Cedric Leroux.  

- Vi indledte og sluttede året i HCWR ved på vores Facebookside at annoncere med merchandise med 

HCWR logo. Det var muligt at bestille trøjer og andet over hjemmesiden.  

 

På medlemssiden så det således ud, at vi i 2020 havde 55 medlemmer og i 2021 havde vi 50 medlemmer. 

 

Vi er allerede gået igang med planlægningen af aktiviteter i 2022, og I kan allerede nu se planlagte 

arrangementer på hjemmesiden. De første, ud over nærværende generalforsamling, er reining clinic med Peter 

Ljungberg den 5.-6. februar og Clinic med Emilie Bendix den 12.-13. februar, så vi har lagt stærkt ud. Vi 

påregner at gennemføre tilsvarende arrangementer som i 2021. Er der forslag til arrangementer kan forslag 

fremsættes umiddelbart herefter eller under dagsordenens punkt ”Eventuelt”. 

 

Jan Rasmussen 
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