
Ekstraordinær generalforsamling 13.2.2016 

Søren Solgård byder velkommen til ekstraordinær generalforsamling. 

Ad 1 - Valg af dirigent. 

Peter Lund valgt. 

Ad 2 – Valg af stemmetællere 

 Irina Sig, Betina Madsen, Camilla Eriksen er valgt, 

Stemmetællerne skal tælle op, hvor mange der er til stede. 

56 stemmeberettigede er til stede. 2/3 er 37 stemmer. Der skal være 2/3 stemmer for, for at et forslag 
kan godkendes. 

Ad 3 – Forslag om brevstemmer 

Søren Solgård fremlægger for Birgitte Høyer (forslagsstiller), da hun ikke er til stede. 

Camilla Christensen: Bekymring, for om der møder folk op til GF. 

Karsten Aase: Hvis brev forsvinder ved posten 

Holger Jessen: Hvis der ændres i forslaget. 

Camilla Eriksen: Det bliver upersonligt. 

Forslaget er sendt til afstemning. 

Ja: 4 

Nej: 52 

Blank: 

Forslaget er forkastet 

Ad 4 – Anglo-normanner. 

Søren fremlægger forslaget. 

Camilla Eriksen: Dokumentation for brugsresultater. 

Søren : Der er kåringsresultater/brugsresultater. 

Karsten Aase: Det er udgiftsneutral for foreningen. 

Holger Jessen: Hvad menes der med original oldenborgafstamning. 

Søren: Det er de oldenborg, som vi har godkendt i forvejen. 

Camilla Eriksen: Hvad giver Anglo normanner 

Søren: Bruges på lige fod som vi bruger en fuldblodshingst, og vil gå ind som de samme procenter som 
fuldbloden. Til forædling. Det er et ekstra tilbud. 

Forslaget er sendt til afstemning. 

Ja: 28 

Nej: 26 



Blank: 2 

Forslaget er ikke vedtaget.  

Ad 5 – Evt 

Niels Grøndahl: Jeg fremsatte forslag sidste år, omkring indkrydsningsforsøget, som jeg mener, er 
godkendt på generalforsamlingen sidste år. 

Søren: Vi fik bemyndigelsen og godkendelsen sidste år til at arbejde videre med indkrydsningsforsøg. 

Peter Lund: Det er stadig en vedtægtsændring. 

Søren: Der er noget der er gået tabt i vores forening. Jeg forstår ikke den renavlede gruppe, den 
renavlede bestand har også normaner blod. Med det sidste resultat vi har set, har været positivt.  

Der er uenighed om, hvad der præcist er stemt om sidste år. Er forsøget godkendt sidste år, eller er der 
givet bemyndigelse til bestyrelsen til at arbejde videre med det. 

Jørgen Arenth: Det er i strid med vores vedtægter. 

Susanne Mathiassen: Vi kommer ikke videre med det her, så mon ikke der skal arbejdes videre med det. 

Niels Grøndahl: Hvorfor skal der arbejdes videre med det? 

Camilla Christensen: Der er sket en forkert drejning. 

Jørgen Arenth:  Der er stemt nej til at bruge anglo normaner blod. Lige nu og her er det vedtaget at det 
ønsker DOA ikke. 

Peter Lund takker for god ro og orden. 


