År 2018, den 3. maj kl. 19.00 afholdtes generalforsamling i Selskab for Traditionel Hestevognskørsel i
Danmark STHD.
Dagsorden i henhold til indkaldelse og vedtægtens § 2.2.
Som dirigent og referent blev valgt Peter Giersing.

Beretning
Aktivitetsniveauet har været under det ønskede. Baggrunde herfor blev der redegjort for.
STHD var vært for AIATs årsmøde afholdt i februar 2017 København, en Concour de Tradition på
Giesegaard i juni samt deltog i kulturnatten i København i oktober.
Det er undersøgt, hvorvidt det vil være muligt at arrangere et Concour de Tradition i AIATs regi i Danmark.
Der har i den anledning været kontakt til Dragsholm Slot med henblik på en drøftelse af, om et
arrangement kunne tage udgangspunkt i, at deltagerne boede på Dragsholm Slot og med opstaldning i
området omkring Dragsholm Slot. Dragsholm Slot var meget imødekommende og har efterfølgende
oplyst, at Geopark Odsherred (Unesco Geopark) var meget interesseret i, at ruten blev lagt i området,
samt at dette eventuelt kunne ske i forbindelse med et andet arrangement, således at tilskuerne havde
flere muligheder.
Det var oprindeligt planen, at dette arrangement skulle på AIATs liste for 2018. AIATs årsmøde, der var
planlagt til foretagelse i efteråret i Polen, blev aflyst og senere gennemført i perioden primo marts 2018 i
Tyskland. Da det tidsmæssigt ville være et problem, at for et arrangement gennemført i 2018, vil der blive
arbejdet for, at det sker i 2019. Der vil således blive arbejdet videre med planen, ligesom der vil blive søgt
sponsorer.
STHD modtog på AIATs årsmøde stor anerkendelse for værtskabet i København i februar 2017. Der
henvises i øvrigt til præsidentens for AIATs beretning, som er udsendt med indkaldelsen til
generalforsamlingen. Beretningen kan ses på AIATs hjemmeside.
Af aktiviteter er planlagt en Concour de Tradition på Giesegaard, formentlig den 24. juni 2018, mulig
deltagelse i store hestedag i september i Roskilde og i oktober deltagelse i kulturnat i København med et
show på Christiansborg Slotsplads i samarbejde med De Kongelige Stalde.
I november/december vil der blive arrangeret et foredrag med efterfølgende middag på Vallø Slotskro eller
et tilsvarende sted.
Et besøg på Giesegaard, der har en vognsamling og et smukt saddelkammer, eventuelt kombineret med
en vinsmagning, vil ligeledes blive søgt gennemført i efteråret.
For så vidt angår show på dyrskuet i Roskilde i juni 2019, er der truffet aftale om, at det vil ske i STHDs regi.

Årsregnskabet
Årsregnskabet viste et overskud på 4.369,64 kr.
Regnskabet godkendtes.
Kontingentet
Kontingentet for 2018 fastsattes til 500 kr. Opkrævning vil blive fremsendt.
Valg til bestyrelsen
Der var 2 bestyrelsesmedlemmer på valg.
Hans Barslund blev valgt som kasserer og Monica Koier blev genvalgt.
Der var enighed om, at der ikke for tiden skulle foretages valg af revisor.
Forslag
Der forelå forslag om, at vedtægtens § 5.2 ændres, således at den ordinære generalforsamling indkaldes 1
gang årligt med mindst 2 ugers varsel til afholdes inden den 30. marts.
Begrundelsen for forslaget er, at det er upraktisk at afholde generalforsamlingen i den periode i foråret, da
regnskabet følger kalenderåret.
Forslaget godkendtes enstemmigt.
Der forelå endvidere forslag om, at kontingentet for juridiske personer blev hævet fra 500 til 1.000 kr.,
vedtægtens § 4.2.
Forslaget godkendtes enstemmigt.

Således passeret.
Peter Giersing.

