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MOUNTAIN & MOORLAND 
DENMARK 

 

Referat fra 11. ordinære generalforsamling i ”Mountain & Moorland Denmark”. 

Lørdag d. 27. februar 2020 kl. 14:00, afholdt online på Google Meet. 

8 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 

Dagsorden 

1) Valg af dirigent. 
2) Valg af stemmetællere. 
3) Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
4) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
5) Eventuelle forslag.  
6) Fastsættelse af kontingent.  
7) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant. 

På valg er:  
• Malene Andersen, kasserer (modtager genvalg) 
• Line Møldrup Davidsen (modtager genvalg) 
• Anne-Claire Christiansen (modtager genvalg) 

8) Valg af revisor og evt. suppleant. 
9) Eventuelt. 

Ad 1) Stina Banke Noer blev valgt som dirigent. 

Ad 2) de forsamlede medlemmer fandt det ikke nødvendigt at vælge stemmetællere. 

Ad 3) Formanden Anette Thorshøj aflagde beretning om foreningens virksomhed i det forløbne 
år. Beretningen blev godkendt og er vedlagt som bilag til referatet.  

Ad 4) Kassereren Malene Andersen fremlagde årsregnskabet.  
Året har igen givet underskud. Den største post er indkøbet af rosetter og jubilæumsrosetter 
til hele året, men de kan heldigvis bruges ved de kommende shows. Det aflyste wintershow 
gav i sig selv et mindre underskud. Heldigvis donerede mange af deltagerne til det aflyste 
wintershow deres tilmeldingsgebyr eller dele heraf, - det ”reddede” kassen. 
Udover rosetterne, som er lagerført, har vi ikke haft nogen investeringer i 2020 
Den reviderede resultatopgørelse er vedlagt som bilag til referatet.  
Der var ingen indvendinger til regnskabet, som derfor erklæredes for godkendt. 
 

Ad 5) Der var ingen indkomne forslag. 
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Ad 6) Bestyrelsen havde indstillet at kontingent forblev uændret. Forslaget blev vedtaget uden 
bemærkninger. 

Ad 7) På valg var Malene Andersen, Line Møldrup Davidsen, og Anne-Claire Christiansen. Alle 
3 modtog genvalg. Bestyrelsen defor af følgende:    

  Anette Thorshøj 
Stina Banke Noer 
Malene Andersen 
Kerstin Berglind 
Line Møldrup Davidsen 
Anne-Claire Christiansen 
Andreas Schou Møller 

Som 1. suppleant valgtes Emilie Dunk Møller og som 2. suppleant valgtes Mette Thorshøj. 
 

Ad 8) Anja Vogelsang fortsætter hvervet son foreningens revisor.  

Ad 9) Under eventuelt:  
Andreas henledte opmærksomheden på muligheden for arrangementer på Lollands 
Sportsrideklub. 
Kreativ arbejdsdag med henblik på nye forhindringstyper til Working Hunter klasser er 
under planlægning.  
 
 

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.   

 
Bilag til referatet: 
Formandens beretning. 
Det godkendte regnskab. 

 

 

                                                                         _____________________________ 

Kerstin Berglind, referent   Stina Banke Noer, dirigent 

 

 

 

Stina B.Doer
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Bilag 1. Formandens årsberetning. 

2020 har på alle måder været et historisk år og ikke på den gode måde. 

Vi fik afholdt vores generalforsamling og fik et nyt bestyrelsesmedlem, Andreas. Vi var glade for at 
få et yngre medlem ind, en mand og en person fra en anden del af området. Tak for din lyst til at 
være med. 

For præcis et år siden var vi klare til at lave vintershow. Det var onsdag og dommerne ville være hos 
fredag. De skulle lige have et par dage i København først. Alt var fint og velforberedt, men så tonede 
statsministeren frem på skærmen til pressemøde, og fem minutter senere var alt noget skidt og 
temmelig uforberedt. Vi skulle nå at stoppe dommerne, som var på vej i lufthavnen, Team Cabe 
skulle afbestilles, hotelværelser afbestilles med meget mere. 

Vi nåede det hele, men sjovt var det ikke. Vi havde lige købt og betalt alle årets rosetter deriblandt 
nogle meget flotte jubilæumssløjfer. Pengekassen havde det ikke godt, men takket være en stor 
generøsitet blandt vores udstillere kom vi igennem det med skindet på næsen. Vi skylder en stor tak 
til de udstillere, der valgte at donere tilmeldingsgebyret fra vintershowet til foreningen. I var rigtig 
mange, der gjorde det. Af hjertet tak! 

Derpå fulgte aflysning på aflysning, og vi vænnede os til tanken om det først blev i 2021, vi igen 
kunne lave shows og få fejret vores  jubilæum, men ak nej. Vintershowet 2021 blev også aflyst, så nu 
må vi se frem til For Fun og håbe der til den tid er styr på Coronaen.  

2020 blev også året, hvor Brexit trådte i kraft. Det har egentlig ikke noget med os at gøre, og så har 
det alligevel lidt. Vi har nogle racer med så få individer, at de endnu ikke kan registrere i Danmark, 
hvordan skal det gå med importen af de engelske ponyer og er de nuværende moderstambøgerne klar 
over, de skal søge denne status indenfor EU. Vi kan kun afvente og se. 

Nu håber vi 2021 bliver bedre end det forgangne år og vi kommer op i tempo, så vi kan få Andreas 
ud af den vildfarelse at M&Ms bestyrelse er den mageligste af slagsen. Han synes ikke, der var 
meget gang i os i 2020. 

Tak til bestyrelsen og tak til alle vores udstillere. Sammen skal vi fejre 10 års jubilæum i 2021, 2020 
tæller ikke. 

Anette Thorshøj 
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Bilag 2. Det godkendte regnskab. 
 

Resultatopgørelse pr. 31.12.20 

Samlet omsætning 2019 2020 
Kontingent til foreningen 4900 3550 
Sponserstøtte 0 4030 
Andre indtægter 2445 970 
Administration & investeringer -17448 -23796 
Renter 0 0 
Wintershow indtægter samlet 29460 0 
Wintershow udgifter samlet -26811 -2876 
For FUN indtægter samlet 30935 0 
For FUN udgifter -36371 0 
Spot On indtægter 17420 0 
Spot On udgifter -18540 0 
Store hestedag indtægter 16975 0 
Store hestedag udgifter -18765 0 
Christmas show indtægter samlet 26525 0 
Chritmasshow udgifter -30898 0 
Årets resultat -20173 -18122 
 
Balance pr. 31.12.20 

Aktiver  
Likvide midler  
Kassebeholdning 1263 
Nykredit bank beholdning 1075 
Jubilæumrosetlager 6395 
Tilgodehavender 0 
Aktiver i alt 8733 
  
Passiver  
egenkapital ultimo 442 
egenkapital i alt 442 
  
Forudbetalt kontingent 0 
Skyldige omkostninger -9175 
Gæld vedr aflysning af shows 0 
Passiver i alt -8733 
 
Malene Andersen 


