
   

Nyhedsbrev til medlemmer af Fjordhesten Danmark  
Den 6. december 2021 
 
Generalforsamlingen og den nye bestyrelse 
 
Den 10. oktober 2021 var der indkaldt til ordinær generalforsamling, Hotel Hedegaarden i Vejle. 
Generalforsamlingen skulle have været afholdt i marts 2021, men grundet COVID-19 blev den udsat indtil fysisk 
afholdelse var muligt.  
 
En ny bestyrelse blev valgt og konstituerede sig efterfølgende ved et bestyrelsesmøde den 22. oktober 2021 på et 
fysisk møde. (referatet fremgår af hjemmesiden) 
 
Arbejdet med at få overdraget foreningens aktiviteter, dokumenter og løsøre fra den tidligere bestyrelse, gik 
herefter i gang. Overdragelsen af foreningen har givet nogle udfordringer – også udfordringer som den nye 
bestyrelse ikke kunne forudse, men bestyrelsen har forsøgt at handle navigere med foreningens tarv og drift i fokus. 
 
Det er klart, at når en forening står i den særlige situation, at en bestyrelse vælger at gå af under en 
generalforsamling, så vil en ny bestyrelse efterfølgende skulle bruge tid på at sætte sig ind i foreningens gang og 
forretninger. Vi har måtte erfare, at meget af det materiale, som vi havde forventet ville være tilgængeligt på en 
forenings-computer eller lignende, ikke har været at finde. Der har været en anden praksis i foreningen end vi havde 
en forventning om. På nogle områder starter vi derfor med at bygge et nyt fundament op. 
 
Vi er meget glade for, at enkelte garvede kræfter fra den tidligere bestyrelse og et stort antal almindelige 
medlemmer – herunder også lokalforeninger – har meldt sig på banen af egen drift. De bakker op, bidrager med 
nyttig viden og hjælpende hænder. Der er stor forståelse for, at det kan være vanskeligt at overtage en butik, hvor 
man ikke kender varelagerets indhold. Vi er meget taknemmelige for alle jer, der har meldt jer. 
 
Der har været en god overlevering på sportsområdet, hvor tidligere valgte og udpegede medlemmer af 
sportsudvalget har opsøgt det nye sportsudvalg og kommer med inputs, gode råd og afleveret drejebøger, 
dokumenter mv. Det har betydet, at sportsudvalget allerede er godt på vej i planlægningen af det kommende EM og 
dernæst DM. En god overlevering har været helt afgørende i forhold til, at sportsudvalget allerede er langt i 
planlægningen for 2022’s arrangementer.  
 
Det er med god energi og optimisme, at den nye bestyrelse er gået i gang med planlægningsarbejdet af det 
kommende års begivenheder. Nogle datoer og planer var allerede fastlagt – dem er der arbejdet videre med – en del 
praktik er på plads. Andre aktiviter vil være helt nye og vi er i gang med at udtænke og planlægge. Det tegner rigtig 
godt, da der allerede er et tæt samarbejde og gensidig respekt for hinanden i bestyrelsen – og bestyrelsen har ét 
formål i sigte: at varetage forenings interesser og drifte ansvarligt - i tæt dialog med medlemmerne - uden 
indblanding af egeninteresser.  
 
Her er en kort præsentation af den nye bestyrelse: 
 
Formand, Henrik Munch aka Ponyfar, bor i Randers. Til dagligt er Henrik ansat i en tysk virksomhed inden for 
armeringsstål med ansvaret for salget i Danmark, Sverige og Schleswig Holstein. Hjemme på Solbakken står 4 
Fjordheste. Ponyfar har 3 ansvarsområde hjemme: køre bil og trailer til stævner og kåring, holde hesten og sidst men 
ikke mindst at dele penge ud. Fjordhesten har fyldt stalden siden 2015. Sporten er nok der interessen ligger mest 
men de sidste par år har avlen fyldt en del. Henrik har tidligere været meget aktiv i frivilligt foreningsarbejde bl.a. 
som formand i den lokale rideklub. 
 
Næstformand og sekretær, Line Kraghede Jensen, bor i Hundelev i Vendsyssel og arbejder til dagligt som jurist og 
adjunkt på University College Nordjylland. Line har haft fjordhest siden 2002, men været aktiv i avlen siden 2013 og 
har i dag hele 15 fjordheste i stalden. Line interesserer sig for at avle en fjordhest, som kan bruges aktivt i sporten – 
særligt dressur har Lines interesse. Line har tidligere været engageret i avl af New Forest Ponyer. Line har en del års 
erfaring med bestyrelsesarbejde i bestyrelser og selskaber, og er netop genvalgt til kommunalbestyrelsen i Hjørring 
Kommune.  



   
 
Kasserer og medlemsansvarlig, Tina Cornelius, bor ved Hedensted og arbejder til dagligt som sygeplejerske på et 
pædagogisk bosted for udviklingshæmmede. Tina har haft fjordhest siden 2019 og er ny i fjordhesteverdenen. Tina 
har tidligere siddet i bestyrelsen i Hedensted Rideklub. 
 
Bestyrelsesmedlem og formand for avlsudvalget, Karl Krogh bor i Ørum Djurs og arbejder til dagligt som 
murerarbejdsmand. Karl startede for mange år siden med at avle Oldenborger, men har siden 1988 avlet og brugt 
fjordheste. Der står pt. 10 fjordheste i stalden. Karl interesserer sig meget for brugen af fjordhesten – det skal være 
en funktionel og brugbar hest, som har let ved at efterleve kuskene/rytternes forventninger. Karl har solid erfaring 
med bestyrelsesarbejde, hvor han er formand for lokalforeningen Fjordhestens venner Kronjylland. Karl har 
derudover været i bestyrelse i jagtforeningen og fodboldklub, hvor Karl stadig er træner.  
 
Bestyrelsesmedlem og næstformand i avlsudvalget, Charlotte Lykkegård Kristensen, bor ved Bjerringbro og 
arbejder til dagligt som kørselsleder i transportbranchen. Charlotte har stor interesse i avlsdelen, har haft hest hele 
livet og fjordhest siden 2015.  
 
Bestyrelsesmedlem og formand for sportsudvalget, Maria Pejtersen bor i Nibe. Maria ejer og driver Stald Nordic, 
hvor hun både har rideheste, tager heste ind i ridning/tilridning og avler fjordheste. Arbejder derudover som SSA på 
Ortopædkirurgisk afd. og på respiratoriske teams. Har redet alt lige fra DM, VM iagttagelser, stationsafprøvninger, 
MA dressur og spring, samt military på landsplan. Har tidligere været del af foreningsarbejde, som blandet andet 
formand for Vester Hassing Rideklub. 
 
Bestyrelsesmedlem og næstformand i sportsudvalget, Nanna Flou bor i Kongerslev og arbejder i Land og Fritid i 
Vester Hassing som butikschef. Nanna har haft hest siden hun var 9 år og fik sin første fjordhest i 2016. I starten var 
interessen i sporten, men de senere år er avlen blevet prioriteret højere. Nanna har selv 5 fjordhest nu og Nannas føl 
bliver kaldt op efter gården - “Hjulgaarden”. 
 
Suppleant og udpeget medlem af sportsudvalget, Pia Rosenhøj, bor i Simested og arbejder til dagligt som intern 
sælger hos Sanistål i Aalborg. Pia har haft fjordhest i 40 år og er aktiv inden for avl, sport – herunder stævner i spring, 
dressur og kørsel. Pia har 5 heste i stalden, hvoraf 4 er egen avl. Pia har solid erfaring i at arrangere stævner – 
herunder også store arrangementer og avlsarrangementer på Birken.  
 
Suppleant og understøttende sekretær i FU, Tanja Prang, bor i Randers, arbejder til dagligt som booking-agent 
inden for medicinalindustrien.  Tanja har haft med heste at gøre i 40 år og fjordhest siden 2015. Der er pt. 4 
fjordheste i stalden og har både interesse for avl og sport. Tanja har tidligere siddet som næstformand i den lokale 
rideklub.  
 
Udpegede medlemmer til avlsudvalget  
Thomas Lorenz-Pedersen  
Rikke Brandhøj 
 
Udpegede medlemmer til sportsudvalget  
Pia Rosenhøj  
Anne Sofie Lykkegaard  
 
Referat fra generalforsamlingen 2021  
 
Et referat fra en generalforsamling er et vigtigt dokument – særligt når en forening står i den situation, at der er valgt 
en ny bestyrelse. Det betyder, at før bestyrelsesarbejdet kan påbegynde for alvor, skal der foreligge et godkendt og 
underskrevet referat fra generalforsamlingen og være afholdt et konstituerende bestyrelsesmøde. Fjordhesten 
Danmarks forretningsorden siger, at der skal være afholdt konstituerende bestyrelsesmøde senest tre uger efter den 
ordinære generalforsamling. Det kan dermed objektivt konstateres, at denne tidsfrist er overholdt.  
 
Det konstituerende bestyrelsesmøde blev afholdt den 22. oktober 2021 og referat fra generalforsamlingen blev 
underskrevet af dirigenten den 2. november 2021.  



   
Den nye bestyrelse fik ikke referatet tilsendt, trods opfordring hertil den 4. november 2021, men kunne erfare, at 
referatet fremgik af hjemmesiden efterfølgende. Den nye bestyrelse gjorde den 4. november 2021 via foreningens 
Facebook-side ’Fjordhesten Danmark’, opmærksom på, at referatet var tilgængeligt på hjemmesiden. 
 
Kritikere har allerede – dog ikke direkte til bestyrelsen – italesat at den nye bestyrelse ikke har ladet høre fra sig og 
ligefrem stillet spørgsmål ved både kompetence og viden. Det er selvfølgelig ubehageligt, men det havde vi nærmest 
forventet.  
 
Vi opfordrer jer medlemmer til at, hvis I undres, har ideer eller har behov for at give kritik, at I kontakter Formand 
Henrik Munch eller Næstformand Line Kraghede Jensen direkte på mail eller telefon, så vi kan få løst det sammen i 
dialog.  
 
Henrik Munch  formand@fjordhest.dk  3146 1601 
Line Kraghede Jensen line@fjordhest.dk  2360 1630 
 
Med ovenstående giver det måske et indblik i, at der har været en del formalia, som har skullet afklares inden det 
reelle foreningsarbejde kunne starte. Vi afventer stadig de sidste godkendelser i de forskellige banker, hvori 
foreningen er engageret. Det har vist sig, at der i enkelte banker kan gå op til 6 måneder inden, der er adgang til 
konti.  
 
Du kan finde referatet fra generalforsamlingen 2021 og referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde under 
medlemsdelen på hjemmesiden under fanen ‘referater’. Niels Mortensen blev valgt som dirigent og Pernille 
Jacobsen var referent. 74 stemmeberettigede medlemmer var til stede.  
 
Generalforsamling 2022, regelændringer og forslag til generalforsamlingen.  
 
Datoen for generalforsamlingen er sat – det bliver søndag, den 6. marts 2022, kl. 10.00, Hotel Hedegaarden, Vejle. 
Den endelige indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen udsendes pr. Mail og lægges på hjemmesiden senest 
tirsdag den 23. februar 2022.  
 
Indkaldelsen til generalforsamlingen vil ligeledes på samme tidspunkt være at finde på hjemmesiden, Facebook-
siden og medlemsgruppen på Facebook.  
 
Du vil som medlem af foreningen modtage en e-mail, hvor du vil få oplysninger om tilmelding mv.  
 
Efter foreningsvedtægterne § 10 skal bestyrelsens ændringsforslag til regler og reglementer offentliggøres på 
www.fjordhest.dk. senest 10. januar. Undtaget er udefra kommende regler – eks. ny lovgivning, påbud eller lignende 
fra overordnede myndigheder. Såfremt der ikke fremsendes ændringsforslag til bestyrelsen senest den 1. februar, 
betragtes bestyrelsens ændringsforslag som godkendte.   
Det betyder, at såfremt der ikke stilles modforslag til bestyrelsens ændringer af regelsættene eller der fremsættes 
indsigelser, vil eventuelle ændringer i regelsættene være gældende.  
 
I et forsøg på at gøre medlemmerne opmærksomme på eventuelle ændringer, vil bestyrelsen den 10. januar 
ligeledes udsende en mail til alle medlemmer. Deadline for at stille ændringsforslag til regelændringer eller forslag til 
generalforsamlingen er, den 1. februar 2022. Du skal sende forslag til formand, Henrik Munch, 
formand@fjordhest.dk.  
 
Medlemsmøde den 13. januar 2022 
 
Hvis der er noget som COVID-19 har medført, så er det, at mange er blevet rigtig gode til at være med til og deltage 
aktivt i virtuelle møder. Bestyrelsen vil derfor gerne invitere medlemmer til et virtuelt medlemsmøde torsdag den 
13. januar 2022, kl. 19.00 til kl. 21.00. Du vil som medlem af foreningen modtage en invitation på den mail, som du 
oplyste, da du meldte dig ind i foreningen. Mødet vil foregå via Microsoft Teams, som kan huse op mod 500 online 
deltagere. 
 
Temaet på mødet vil være: Hvilke ønsker har du som medlem til Fjordhesten Danmark som forening fremadrettet? 



   
 
Invitation til lokalforeningsmøde(r) 
 
Som led i at bestyrelsen ønsker et tæt samarbejde med lokalforeningerne, ønsker vi at invitere til dialog.  
 
I løbet af start februar vil hver lokalforening blive inviteret til et dialogmøde med formand og næstformand i 
bestyrelsen – disse møder vil foregå online.  
 
Ultimo februar vil vi (såfremt der ikke er nye restriktioner ift. COVID-19) afholde et fælles lokalforeningsmøde, hvor 
repræsentanter fra lokalforeningerne vil blive inviteret.   
 
I vil modtage invitationerne på den mail, som I har oplyst til Fjordhesten Danmark. Hvis I er usikre på, hvilken mail 
der er registreret, kan I sende en mail til: medlem@fjordhest.dk 
 
Facebook  
 
Tidligere har Facebook-grupper givet anledning til meget debat i foreningen. Der har eksisteret grupper til mange 
‘underkategorier’. Det har ligeledes været svært at gennemskue, hvilke grupper der hhv. tilhørte private eller 
foreningen.  
 
Ved overdragelse af foreningen har den nye bestyrelse fået administrationen af den officielle ’Fjordhesten Danmark’ 
Facebook-side. Grupper på Facebook der vedrører sporten og dermed sportsudvalget, er administratorrettighederne 
ligeledes overdraget til bestyrelsen.  
 
Grupperne ’Fjordhesten DK’ og ’Fjordhesten DK, formidling for dig og mig’ forsætter som private grupper efter en 
positiv dialog mellem bestyrelsen og administratorerne af disse grupper. Det er aftalt, at foreningsanliggender ikke 
debatteres i disse grupper. 
 
Alle andre grupper, hvor bestyrelsen har henvendt sig til ’ejerne’ af disse, har vi desværre måttet erfare, at et 
samarbejde om en overdragelse af administratorrettigheder ikke kan lykkes. 
 
Bestyrelsen har besluttet, at der fremadrettet på Facebook alene vil være én officiel gruppe for Fjordhesten 
Danmark, som er en lukket medlemsgruppe. Det betyder, at tidligere grupper, som før har fungeret som officielle 
foreningsgrupper eller givet dette indtryk, ikke er det længere. De betragtes herefter af bestyrelsen som ”private 
blogs”, der ikke varetager foreningens beslutninger eller drift.  
 
Det betyder også, at bestyrelsen ikke længere vil kommentere, debattere eller kommunikere foreningsanliggender 
udenfor den officielle side (Fjordhesten Danmark) eller den officielle medlemsgruppe (Medlemsforum Fjordhesten 
Danmark). Hvis man som medlem ønsker at komme med kommentarer til beslutninger, rejse debatter, komme med 
indlæg, hvor man ønsker at bestyrelsen kommenterer, så foregår det i medlemsgruppen, pr. mail eller ved telefonisk 
kontakt.  
 
Vi ønsker dialog og samarbejde, men er ikke interesseret i at skulle navigere på mange forskellige platforme. Hermed 
begrundelse for beslutningen. 
 
Hvis du ønsker at være medlem af gruppen, findes den under navnet: Medlemsforum Fjordhesten Danmark.  
 
I forbindelse med at du anmoder om at blive medlem af Medlemsforum Fjordhesten Danmark, vil du blive bedt om 
at angive dit medlemsnummer. Dit medlemsnummer tjekkes manuelt af den medlemsansvarlige, som giver dig 
adgang til gruppen. Derfor kan du forvente, at der kan være ventetid på optagelsen – en dag eller to for at være 
konkret.  
 
Bestyrelsen vil her dele informationer, bringe meddelelser, lave oplæg til debatter, svare på spørgsmål fra 
medlemmer etc. Bestyrelsens medlemmer, som er valgt på generalforsamlingen, vil være administratorer i gruppen.  
 
 



   
 
 
Instagram  
 
Som led i at promovere racen, vil der i løbet af januar 2022 blive oprettet en foreningsprofil på Instagram. 
 
Instagram er et godt medie til at lave god reklame for Fjordhesten. Profilen skal bruges til at fortælle gode historier, 
dele inspirerende oplevelser, vise fjordhesten i sporten, dagligdagen med fjordhest osv. Osv.  – kun fantasien sætter 
grænser. Det betyder også, at vi vil lægge op til, at vores medlemmer laver ´take overs´ på profilen, så det er 
medlemmerne i foreningen der er medbestemmende på, hvilket udtryk profilen skal have.  
 
Vi håber, at medlemmerne vil være med til, at vi får en levende profil, som får mange følgere.  
 
 
Med dette nyhedsbrev, som er det første i en lang række, håber vi, at I - kære medlemmer - har fået et indblik i hvad 
der rører sig lige nu, og at I positivt vil bakke op omkring de tiltag, som her er præsenteret for jer. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen, Fjordhesten Danmark 


