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GENERALFORSAMLING
Foreningen Hestens Værn afholder

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
torsdag den 8. marts 2012  kl. 20.00

Hesteklinik Herning
Nytoftevej 5, 7400 Herning

NB: Kl. 19.30 viser dyrlæge Niels Tellerup rundt i sin moderne hesteklinik.
Generalforsamlingen starter umiddelbart efter rundvisningen.
DAGSORDEN

6. Valg af statsautoriseret revisor

1. Valg af dirigent

7. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
af foreningen, såfremt det er bestyrelsen
i hænde senest 21 dage inden generalforsamlingen

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed for året 2011
3. Det reviderede regnskab for året 2011
4. Fastsættelse af kontingent for år 2013
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Julie Fjeldborg, Gudrun Lefmann,
Sophus Bøgeskov Christensen og Mogens
Christophersen afgår efter tur.
Alle er villige til genvalg

8. Valg af bestyrelse til Hestens Værns Fond
Bestyrelsen foreslår valg af Julie Fjeldborg,
Gudrun Lefmann, John Randskov, Henny
Hove og Sophus Bøgeskov Christensen
9. Eventuelt
Vel mødt
Bestyrelsen
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BERETNING 2011
Krisen kradser ikke kun blandt os
mennesker, men også hos vores fælles ven hesten. Igen i år har vi toppet
med hensyn til anmeldelser, og ikke
uventet skinner det klart igennem, at
det skyldes manglen på det fornødne
overskud til at sørge for hesten.
En naturlig konsekvens af øgede
anmeldelser er øgede udgifter og dermed et stort indhug i Hestens Værns
formue.
Foreningen er afhængig af indtægter fra bl.a. medlemskontingent; vi
arbejder hårdt på at skaffe flere nye
medlemmer.
Kære medlemmer. Udbred Hestens
Værns budskab. Hjælp os med at
skaffe nye medlemmer, så vi kan
hjælpe flere af de mange heste, som
kunne have det bedre.

vi er glade for at kunne træde til og
hjælpe så mange heste som muligt.
Sagerne har været alvorlige med heste der sulter, er syge eller efterlades
uden mulighed for at søge læ/ly for
vejr og vind. Vi rækker en hjælpende
hånd til hesteejeren og i fællesskab
får vi sat fokus på de ting, der skal
ændres på for at få hestene på ret
køl.
Vi har haft flere sager, hvor heste er
blevet efterladt på ejendomme, som
ejeren har fraflyttet uden at tage sine
dyr med. Her må vi ofte have hjælp
fra politiet til at lokalisere ejerne. Der
skal lyde en stor tak til naboer og
andre, som har trådt til og har hjulpet
med fodring og pasning af disse dyr,
indtil den rette ejer er fundet og
hestene flyttet.

Mest markant i år er fordoblingen i
sager om syge heste, der ikke har fået
dyrlægebehandling. Flere af dem er
så alvorlige og hestene så dårlige, at
vores dyrlæger ikke har haft anden
mulighed end at få dem aflivet. Vi har
f.eks. haft sager om forfangne heste,
heste med brækkede ben og heste
med lungeproblemer.
Derudover har vi set mange mere
almindelige problemer, som følge af
manglende fokus fra ejerens side på
hestens almene sundhedstilstand.
Adskillige af de magre heste har haft
såvel indvoldsorm som lus, hvilket
påvirker hestens almentilstand i
negativ retning og som sammen med
utilstrækkelig eller måske manglende
fodring bevirker, at hesten taber sig.

Anmeldelser 2007 –2011

Fordeling af sager på problemområder

ANMELDELSER
Sager om vanrøgt og mishandling af
heste og ponyer har fyldt mere end
nogensinde i vores daglige arbejde.
Vi har i år haft 313 anmeldelser,
hvilket er en stigning på næsten 6
% i forhold til sidste år. Lægfolk og
dyrlæger har haft meget at se til, men
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Årsag
Generel vanrøgt
Huld
Hove
Sygdom
Staldforhold
Fold, herunder læforhold
Mishandling
Chikane
Ubegrundet
Total

2007
96
57
23
0
12
2
0
4
169

2008
65
57
23
11
5
40
4
2
4
211

2009
86
58
36
14
3
41
1
2
0
241

2010
104
67
30
17
14
62
2
0
0
296

2011
82
75
34
34
19
55
4
4
6
313

Heste- og kræmmermarkeder
I 2011 har politi, dyrlæger og fødevarestyrelse udøvet øget kontrol af
heste på markedspladserne. Hestepas blev kontrolleret. Hvis de ikke
passede til de heste, der ankom på
markedspladsen, blev der givet bøder.
Sundhedstilstanden blandt de tilførte
heste blev kontrolleret af dyrlæger og
fødevarestyrelse, og heste der ikke
var OK, blev bortvist. Alle hestetransporter blev kontrolleret mht. EU-godkendelse.

Antal anmeldelser 2002 - 2011
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Generelt var hestehandlerne tilfredse
med kontrollen; det er jo trods alt op
til dem selv at overholde gældende
regler!
Markedsledelserne ønsker generelt at
samarbejde med Hestens Værn. Det
betyder, at Hestens Værn faktisk har
en god og positiv dialog med disse
og med den ansvarlige for hestene.
Hestevelfærden skal være i orden
på markedspladsen, og hestene skal
behandles i overensstemmelse med
dyreværnslov mv.
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I 2011 viste vejrguderne viste sig ikke
fra solsiden, og det kunne derfor ikke
undgås, at mange af pladserne blev
mudrede. På de markedspladser, hvor
Hestens Værn var til stede, blev der
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hurtigt sørget for at hestene fik tørt
halm, ligesom de også var hurtige til
at få lukket huller med sand og flis.
Flyeren ”Stop transport af slagteheste” blev uddelt; den blev taget godt
imod. En hesteslagter som tilbød
smagsprøver og som solgte hestekød, havde en stak liggende i sin
bod til uddeling.

Besøg på:
www.hestens-vaern.dk i 2011
Site........................................... Antal

Hjemmeside
Listerne over registrerede beslagsmede og godkendte hesteslagterier
ajourføres løbende og kan downloades fra hhv. ’Hove og beslag’ og
’Aflivning og slagtning’.

Velkommen............................37.277
Hestens Værn.........................19.896
Støt hestene ............................3.026
Vanrøgt og mishandling............8.245
Værd at vide.............................7.892
Hove og beslag.........................6.925
Junior-hjørnet...........................2.794
Links.........................................7.382

INFORMATIONSVIRKSOMHED
Information om korrekt pasning,
brug og pleje af heste og ponyer er
et af vores indsatsområder. Behovet
er stort, og derfor bruger vi mange
ressourcer på området.
Medlemsblad
Medlemsbladet udkom med 4
numre og med et samlet sideantal
på 56 sider. Indholdet har ud over
årsberetninger og regnskaber bl.a.
været solstrålehistorien om føllet
som mistede sin mor og fik en ny.
Nye undersøgelses- og behandlingsmetoder til heste, fodringsproblemer, udegående heste, politiets
håndtering af dyreværnssager og
indblik i nogle af hverdagens mange
vanrøgtssager er der også sat fokus
på.

AntiDoping (ny 2011)...............2.036

Besøg på www.hestens-vaern.dk
2011
Total ......................................95.473
Junior-hjørnet
3%

Links
8%
Links

AntiDoping

8%

Junior-hjørnet

Hove og beslag
7%beslag
Hove og

AntiDoping
2%
2%

Forside

3%
7%
39%

Vanrøgt og
Vanrøgt og
mishandling 8%
mishandling
8%

Værd at
Værd
atvide
vide
9%

9%
3%

Støt hestene

Støt hestene
3%

21%
Hestens
HestensVærn
Værn

21%
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Forside
Hestens Væ

37.277
19.896

Forside
39%

I begyndelsen af året åbnede sitet
’AntiDoping’ med relevante informationer og links om, hvordan man
undgår utilsigtet doping i heste- og
ridesporten. Sitet er et resultat
af samarbejdet mellem de fleste
hesteorganisationer og dermed en
opfordring til alle om at holde øje
med udviklingen inden for medicinering af heste via de links, vi har
på sitet.
Nyhedsbrev
Vores e-mailbaserede nyhedsbrev
udkommer når der er nyt at berette.
I 2011 er udsendt 10 nyhedsbreve.
Nyhedsbrevet har 435 abonnenter,
en lille stigning i forhold til foregående år. Tilmelding (og afmelding)
sker på www.hestens-vaern.dk.

ofte svære overvejelser, når man af
den ene eller anden grund skal af
med sin hest ved salg eller aflivning.
Hæftet er distribueret i stort antal.
Det er udgivet med støtte fra Dyrevelfærdspuljen og privat donation.
Flyere
Som led i kampagnen mod lange
transporter af slagteheste til udlandet udgav vi flyeren ”Stop transport

af slagteheste”. ”Nej til Doping”
udkom i ny udgave og ”Hvad er
Hestens Værn” blev revideret og
udsendt som flyer.
HV-mærker
”Hestemærket”, ”Striglemærket” og
”Sadelmærket” appellerer til børn
og unge og er med til at give en god
start på et godt heste- og rytterliv.

Be My Bally valgtes som ’Happy Athlete’ ved Nordisk-Baltisk Mesterskab i military på grund af hans utrolige humør,
overskud og veloplagthed. Den blev redet af Henriette Bedsted. Foto: Gudrun Lefmann

Facebook
Hestens Værn har over 4.732 fans
på det sociale netværk, Facebook.
Det er også en måde at sprede
kendskabet til Hestens Værn og
foreningens arbejde.
Emnehæfter
I 2011 udkom 2. udgave af ”Hove
& Hovpleje” skrevet af Mogens
Christophersen og Per Andersen,
og ”Tid til at sige farvel” skrevet af
Dorte Vaabengaard, som berører de
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ANDET
Dansk Varmblods Hingstekåring i
Herning
Efter et års pause uddeltes atter
Hestens Værns mønstringsmedalje
og medaljer til Unghestechampionatets gladeste heste i springning og i
dressur. Unge Casper K. Hansen fra
Stald Cajus gav hingstene de bedste
betingelser for at vise sig optimalt
og fik derfor Hestens Værns mønstringsmedalje.

Gladeste heste i Unghestechampionatet blev i springning Toftehøjs
Carat, mens Divya Prydsholm blev
kåret i dressur. Det er fremmedrytterne der udtager de gladeste heste.
Præmierne blev overrakt af foreningens protektor, HKH Prinsesse Benedikte, og formand Julie Fjeldborg.
I lighed med tidligere år var der også
præmier i DM og NM for beslag
smede.

HV’s protektor HKH Prinsesse Benedikte, DV’s formand Jan Petersen, rytteren Michala Johansen, som red Toftehøjs
Carat, og formand Julie Fjeldborg. Foto: Dansk Varmblod Presse/Ridehesten.com

Hestens Værns stand var i lighed
med tidligere år pænt besøgt med
megen god snak med de mange
hestefolk, som besøger Herning.

SAMARBEJDE
Hestens Værn er aktiv medspiller i en
række råd og udvalg, f.eks. Dyreforsøgstilsynet, Forum for Hestevelfærd
og Rådet for Hovpleje og Hestebeslag. Vi samarbejder også med andre
dyreværnsforeninger i det omfang,
hvor det gavner hestene. Det gælder
f.eks. DOSO (DyreværnsOrganisationernes SamarbejdsOrganisation) og
Dyrenes Beskyttelse.
Hestens Værn er en selvstændig
forening, som ønsker at benytte og
beskytte sine kompetencer på bedst
mulig måde. Det mener vi, tjener
hestene bedst.
Hold af heste
Som en udløber af Forum for Hestevelfærd blev der i årets løb nedsat
en arbejdsgruppe for at komme med
forslag til ændringer af Hesteloven.
Den økonomiske krise gør det
vanskeligt for en del hesteholdere
og klubber at leve op til kravene når
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overgangsordningerne løber ud i
2020, hvorfor især Dansk Ride Forbund og Landsudvalget for Heste har
presset på for en revidering. Hestens
Værn m.fl. ønsker artsfællekontakt,
mere tid på fold for føl og plage,
paragraf vedr. foling og max. 20 heste
på fold, som vigtige emner der skulle
ændres. Derfor har vi gennem året
holdt møder og skrevet et samlet
udspil til Justitsministeren. Dette
samlede forslag til lovændring kan
forhåbentligt offentliggøres i slutningen af januar 2012. Organisationerne
bag er Landsudvalget for Heste,
Dansk Ride Forbund, Trav & Galop,
Dansk Islandshesteforening, Dansk
Varmblod, Den Danske Dyrlægeforening og Hestens Værn. Samarbejdet
i denne gruppe og generelt i Forum
for Hestevelfærd er meget positivt og
ovenstående er det første egentlige
resultat af samarbejdet.
Hove og beslag
Ny bekendtgørelse vedr. beskæring
og beslag er på vej. Forslag til nye
regler har været til høring bl.a. hos
Hestens Værn. I vores høringssvar
til Justitsministeriet har vi fremført
vores tilfredshed med, at bekendtgørelsen lægger op til at beslag på
heste fremover alene kan anlægges
af personer, der har faglig kompe-

tence svarende til en uddannelse
som beslagsmed, men vi har også
udtrykt vores bekymring over, at der
lægges op til at beskæring af heste
fortsat kan fortages af ufaglærte.
Vi er af den overbevisning, at man
herved mister det tilsigtede løft i
dyrevelfærden, fordi korrekt beskæring af hesten i lige så høj grad
kræver stor faglig kompetence som
anlæggelsen af beslag. Ydermere
kræver enhver anlæggelse af beslag
en forudgående beskæring af hornet.
Hestens Værn har derfor foreslået: At
en hest uanset ejerskab beskæres og
evt. får anlagt beslag af uddannede
personer. Det vil sige, at man på linje
med anlæggelse af beslag kræver, at
beskæring af heste kun må foretages
af personer, der har gennemført en
erhvervsuddannelse som registreret
beslagsmed, cand.med.vet. (dyrlæge)
eller en anden faglig uddannelse
vedr. beskæring af heste på mindst
samme faglige niveau.

hestehospitaler sammen med muligheden for at efterlyse eller tilbyde en
ammehoppe på www.ammehopper.
dk er effektiv og viser sin store berettigelse.

AFSLUTNING
Igen i år skal der udtrykkes en stor
tak til alle medlemmer, til de frivillige
medhjælpere og ikke mindst til vores
lægfolk. Jeres ukuelige og uegennyttige indsats til gavn for heste i nød er
helt uvurderlig.
Hestens Værn retter en stor og varm
tak til vores protektor, Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte.
Hestens Værn er særdeles taknemmelig for den indsats, De gør for
hestene, og at De tager Dem tid til at
være foreningens protektor.
Bestyrelsen

Ammehjælp
Samarbejdet med Everhorse, Universitetshospitalet for Store Husdyr
og Ansager Dyrehospital om ammehjælp er særdeles velfungerende.
Behovet for hjælp er især stort i
forårs- og sommermånederne, og det
betyder, at døgntelefonerne på de 2
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GAVER OG BELØNNINGER
HESTENS VÆRN TAKKER
FOR ARV I 2011
Boet efter Finn Hansen
Boet efter Torben John Basse
HESTENS VÆRN TAKKER
FOR GAVER I 2011
Emilie og Alfred Nielsens Minde,
Profetiens Menighed
Etatsraad August Brinkmann og
Hustru Sophie Marie f. Ringners
Mindelegat

Købmand Niels Mortensen og
Hustrus Legat

BELØNNINGER

O.P. Christensen og Hustrus Legat

Hestens Værns Ur
Gardehusar Marie Grud, GH
AALBORG, hold FEB 2010
Sabelhusar Schanne Daniel Veilgaard
Kobborg, SH ÅRSLEV, hold AUG 2010

Intershowhorse
Inger Marie Birklum
Anne Hansen
Svend Hansen
Emmy Ihle
Grethe Kristensen
Laila Rasmussen

Avlsforeningen Den Jydske Hest,
hoppekåring, Randers
Sara Jensen / Malvine

Ingrid Skjødt

Frøken Marie Bangs Legat

Gaver fra medlemmer af Foreningen
Hestens Værn m.fl.

SH Årslev, Schanne Daniel Veilgaard Kobborg og næstformand John Randskov. Foto: Rita Møller

Jette Ømark og pragtfulde Erik den Røde.
Foto: Stine Møller
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MØNSTRINGSMEDALJE

Avlsforeningen Den Jydske Hest,
hoppekåring, Revsø
Ivar Lavrens Pedersen / Frigg

Dansk Varmblods Elitehoppeskue,
Vilhelmsborg
Kasper Opstrup, Randers
Dansk Varmblods Hingstekåring,
Herning
Kasper H. Hansen, Stald Cajus
Avlsforeningen Den Jydske Hest,
Landshingstekåring, Randers
Jette Ømark / Erik den Røde

Anja Hansen og May Piccolo.
Foto: Camilla Rosenlund

Dyrskuet Thy-Mors
Junior: Mathilde Jonasen, Thisted /
Kat. 582
Senior: Maria Rysgaard, Thyholm /
Kat. 34

Hingstedag i Viborg
Pony: Annette S. Bundgaard / Agerholms Mon Ami
Hest: Hans-Jørgen Dam / Stor mosens Vivaldi

Eliteskue, Dansk Sports Ponyavl, Ikast
Ane Joy Fokdal / DPA-hoppen Troldhøjs Penelopeia

Landbrugsmessen Gl. Estrup
Junior: Mathilde Skrædderdal
Andersen /welshhoppen Ørsnæs
Moonlight
Senior: Cecilie Skrædderdal Andersen / welshhingsten Shieloh Sky

Hjørring Dyrskue
Maria Abrahamsen / kat. 56 Maria

Kvalificeret og engageret bistand
indtil sidste detalje
• revision
• regnskabsmæssig assistance
• skattemæssig rådgivning og assistance
• økonomisk rådgivning og assistance

kærsgaard laursen
statsautoriseret revisionsinteressentskab

Kreston Hørsholm
statsautoriserede revisorer

Usserød Kongevej 157
2970 Hørsholm
Tlf 45 86 41 35
Fax 45 86 42 64
CVR-nr 74 48 40 18
info.kl@kreston.dk
www.kl.kreston.dk
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Landsskuet i Herning
Junior: Julie Lund Kristensen / Fiango W
Senior: Helle Jørgensen / Fjordglimt
Miss Georgina
Shetlandshingstekåring, Fredericia
Julie Sørensen, Skive
Store Hestedag, Roskilde
Senior, lørdag: Anja Hansen, Køge /
May Piccolo
Senior, søndag: Lykke Rødtnes,
Bjæverskov
Maria Abrahamsen med fjordhoppen Maria.
Foto: Hjørring Dyrskue

HORSEMANSHIPMEDALJE
Børn & Dyr på Bregentved
Clara Jensen, Teestrup 4H, Patricia
Quistgaard Poulsen, Alslev 4H og
Tina Ingleby, Stevns 4H
Dansk Islandshesteforening, Aktivitetsuge, Kompedal Plantage
Kaja Frantzen, Galten
DM i Westernridning, Dansk Western Forening, Randers
Katrine Sander og Eric Meyer

Dyrskuet Thy-Mors
Under 13 år: Kitana Jacobsen, Nykøbing M /Kat. 578
Over 13 år: Heidi Christensen, Vildsund / Kat. 605
Landsmilitarystævne, Næstved
Pony: Elisabeth Eliesen / Indiana,
Slangerup-Lynge Rideklub
Hest: Monika Mockute / Red Related, Eriksminde Sportsrideklub
Landsstævne for ponyer, dressur,
Viborg-Birgittelyst Sportsrideklub
Camilla Nicole Nielsen / Grusgårds
Sorte Per
Landsudvalget for Heste, Fælles
Materialprøve, Vilhelmsborg
Gladeste hest: Lille Prins Heden /
Jette Rasmussen, Bjerringbro
Militarystævne, Engerupgaard, Tikøb
Mai Kaas
Nordisk-Baltisk mesterskab i military, Sportsrideklubben
Henriette Bedsted / Be My Bally
Unghestechampionat, Herning
Gladeste/mest veltilpasse unghest
i dressur: Divya Prydsholm, avlet af
Maja Guldborg, Haslev
Gladeste/mest veltilpasse unghest i
springning: Toftehøjs Carat, avlet af
Berit & Jens Jensen, Herlufmagle
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Tlf. 70 22 70 26
www.freka.dk

Mounted Games
World Championship, Vilhelmsborg
Holdet fra New Zealand (Cam Bailey,
Amie Bentall, Julie Borland, Steven
Hooker, Kelli Benge og Jasmine
Fawcett)

ANDET
DM / NM for Beslagsmede,
Klasse 2, Herning
Henrik Berger, Danmark,
Jesper Eriksson, Sverige og
Aksel Vibe, Norge

DIPLOM OG
HORSEMANSHIPMEDALJE
Christina Ulrich Pedersen / Gnýr fra
Kokholm, Team Gangvari, Taastrup

Børn & Dyr på Bregentved: Clara Jensen, Patricia Quistgaard Poulsen og Tina Ingleby. Foto: Dorte Kimer 4H Øst
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FORSØMTE HOVE
Af Shaila Ann Sigsgaard
Sidste sommer indløber en anmeldelse til Hestens Værn vedrørende
en hest med snabelhove. Hesten
har, ifølge anmelder, vanskeligt ved

I Hestens Værn tager vi alle
anmeldelser meget seriøst. Det
er desværre langt fra alle sager
som ender så glædeligt som
denne. Hurtig indgriben fra
alle involverede parter er ofte
nøglen til positiv udvikling i de
fleste sager. Anmelder, Hestens
Værn, dyrlæge og ikke mindst
hestepasser/ejer har i fælleskab
været medvirkende til at denne
hest hurtigt kom på ’ret hov’
igen.
Hvordan vil hove som har dannet vinger og lang tå generelt
påvirke hestens gang?
Reg.beslagsmed og medlem af
Hestens Værns bestyrelse Per
Andersen forklarer: ”Normalt
sker der det, at hestens overrulning bliver for lang og den
vil have tendens til at snuble,
på samme måde som hvis vi
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at bevæge sig som følge af de lange
hove. Ledsagende billeder viser
hestehove, der har dannet vinger og
i udtalt grad mangler hovbeskæring.
Anmelder giver desuden udtryk for
bekymring for gårdens resterende

dyr, som anmelder dog ikke har set.
Hesten Værn tager kontakt til en af
lokalområdets dyrlæger som tilser
hesten, som går på en græsmark
med selskab af et par får. Dyrlægen
noterer i sin rapport til Hestens

gik rundt i snesko eller alt for store
støvler, forklarer han. Hovvinklen er
normalt ca. 46-48° på forbenene,
hvorimod baghovene normalt har
en vinkel på ca. 53-55°. Disse vinkler
bliver mindre og mindre og belaster
dermed sener og den bagerste del
af hoven med risiko for udvikling af
hovsenebens-syndrom. Per Andersen
understreger også, at belastningen
medfører ombukkede dragthjørner,
som trykker på strålen i tiltagende
grad, hvorved hesten vil gå mindre
og mindre rundt af sig selv på fold.
”Når hesten går mindre rundt på
folden af sig selv, vil det naturlige slid
på hoven jo blive mindre og cirklen
starter forfra”, forklarer han.
En korrekt beskæring udført af en
reg.beslagsmed som kender anatomien bag, vil imidlertid oftest kunne
gøre underværker allerede ved første
beskæring, påpeger Per Andersen.
Her vil beslagsmeden måske allerede

rejse hovvinklen med 5-15°,
så den bliver aflastet. Herefter
skulle den negative ring gerne
vendes og køre den rigtige vej.
”Det er dog vigtigt at bemærke,
at jo længere tid der går, des
sværere og sværere kan det
blive at rette op på en meget
’langtået’ hest, idet vinklen
bliver mindre, måske 35-40°.
Her vil der også være risiko for
ømhed i hovene lige efter beskæring, på trods af at beslagsmeden vil tage mindre af hoven
end normalt, for at beskære
hovene igen inden for de næste
3-4 uger. Er der gået meget lang
tid siden sidste smedebesøg,
er der, som før nævnt, stor
sandsynlighed for udvikling af
hovsenebensbetændelse, som
følge af manglende aflastning
bagtil.”

Værn, at der er tale om en ældre hest, der dog virker
frisk og i god foderstand. Ejer til dyrene er rejst på
ferie, mens forældrene, der er et ældre ægtepar, passer dyrene på deres egen ejendom. Ejer bor dog lige
i nærheden og plejer at tilse dyrene hver eller hver
anden dag, ifølge ægteparret.
Dyrlægen bemærker, at dyrene har rigeligt græs,
adgang til frisk vand og mulighed for at søge ly i
henholdsvis læskur og stald med tør bund begge
steder. Der mangler dog halmstrøelse, men der ses
strøelses- og hørester i både læskur og stald.
Derudover konstateres følgende i rapporten til Hestens Værn om hestens hove:
”Der var ingen hævelse, varme eller forøget puls i
benene og den spiste normalt af tilbudt hø. Dens
hove var lange og trængte i høj grad til beskæring.
Hovene var især lange på forbenene. På højre forben
var indvendigt en revne som gik ca. 2,5 cm ind fra
kanten. Den stoppede, hvor hornvæggen gik opad.”

Hestens for- og baghove trænger tydeligvis til beskæring.
Foto: Hestens Værn

Dyrlægen tager på baggrund af hovenes tilstand
kontakt til ejers beslagsmed, der gør opmærksom
på, at det er 12 uger siden han har beskåret hove på
hesten. Beslagsmeden tager herefter ud og beskærer
hestens hove samme dag. Efter det efterfølgende
kontrolbesøg konstaterer dyrlægen i sin rapport: ”I
formiddags tilså jeg igen hesten. Den var nu meget
fint beskåret. Der var ingen revner eller andet, som
viste at den skulle have været beskåret en del uger
tidligere.” Derudover nævnes det i rapporten, at ”der
blev udvist stor velvilje til hurtigt at få problemet
løst”.

Hestens værn · nr 1 · FEBRUAR 2012 · 15

FORENINGEN ”HESTENS VÆRN”

2010
1.000 kr.

RESULTATOPGØRELSE FOR 2011
Kontingentindtægter ................................................................................................316.597
19.274
Salg af informationsmateriale ................................................................................................
Udlodning Hestens Værns Fond ................................................................................................
831.442
Tilskud Tips- og Lottomidlerne ................................................................................................
73.302
Tilskud Bladpulje ................................................................................................
23.475
Indtægter i alt ................................................................................................

1.264.090

327
22
875
75
21
1.320

Gage og personaleomkostninger ................................................................
(110.551)
Lokaleomkostninger ................................................................................................ (58.233)
Inventar og EDB-omkostninger ................................................................................................
(4.525)
Administrationsomkostninger ................................................................................................
(120.910)

(114)
(48)
(36)
(95)

Faste omkostninger i alt ................................................................................................
(294.219)

(293)

HV Info m.v. ................................................................................................................................
(207.012)
Reklame og markedsføring ................................................................................................
(138.141)
Rejser, repræsentation m.v. ................................................................................................
(3.745)
Anmeldelser/dyreværn ................................................................................................
(436.802)
Bestyrelsesarbejde ................................................................................................ (170.197)

(245)
(130)
(4)
(465)
(155)

Aktiviteter i alt ................................................................................................

(955.897)

(999)

Finansielle udgifter ................................................................................................ (42.239)

(45)

Finansielle poster i alt ................................................................................................
(42.239)

(45)

ÅRETS RESULTAT ................................................................................................ (28.265)

(17)
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FORENINGEN ”HESTENS VÆRN”
FORENINGEN ”HESTENS VÆRN”
FORENINGEN ”HESTENS VÆRN”
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2011
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2011
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2011
AKTIVER
AKTIVER
AKTIVER
Ejerlejlighed nr. 17, matr. nr. 30 A, Hørsholm ................................................................
1.750.515
Ejerlejlighed nr. 17,
matr. nr.
A, Hørsholm
................................................................
1.750.515
Tilgodehavende
uddeling
fra 30
Hestens
Værns Fond
.............................................................
0
1.750.515
Ejerlejlighed
nr. 17,
matr.
nr.
A, Hørsholm
................................................................
Tilgodehavende
uddeling
fra 30
Hestens
Værns Fond
.............................................................
0
Andre
tilgodehavender
................................................................................................
78.767
Tilgodehavende
uddeling
fra................................................................................................
Hestens Værns Fond .............................................................
0
Andre tilgodehavender
................................................................................................
78.767
0
Forudbetalte
omkostninger
Andre
tilgodehavender
................................................................................................
78.767
0
Forudbetalte
omkostninger
................................................................................................
Likvide beholdninger
................................................................................................
14.172
0
Forudbetalte
omkostninger
................................................................................................
Likvide beholdninger
................................................................................................
14.172
Likvide beholdninger ................................................................................................ 14.172
AKTIVER I ALT ................................................................................................ 1.843.454
AKTIVER I ALT ................................................................................................ 1.843.454
AKTIVER I ALT ................................................................................................ 1.843.454

31/12-10
31/12-10
1.000 kr.
31/12-10
1.000 kr.
1.000 kr.

1.750
1.750
250
1.750
250
30
250
30
8
30
8
11
8
11
11
2.049
2.049
2.049

PASSIVER
PASSIVER
PASSIVER
Gæld
Gæld
Gæld
Bankgæld ..............................................................................................................................
0
65
Bankgæld ..............................................................................................................................
0
65
Realkreditlån
................................................................................................
396.199
418
Bankgæld
..............................................................................................................................
0
65
Realkreditlån
................................................................................................
396.199
418
Omkostningskreditorer ................................................................................................
21.727
27
Realkreditlån
................................................................................................
396.199
418
Omkostningskreditorer ................................................................................................
21.727
27
Feriepengeforpligtelser
................................................................................................
56.000
55
Omkostningskreditorer
................................................................................................
21.727
27
Feriepengeforpligtelser
................................................................................................
56.000
55
Skyldig
A-skat og AM-bidrag
................................................................................................
11.587
15
Feriepengeforpligtelser
................................................................................................
56.000
55
Skyldig A-skat
og AM-bidrag
................................................................................................
11.587
15
Forudbetalt
tilskud
fra ”Dyrevelfærdspuljen”
................................................................
118.331
201
Skyldig
A-skat
og
AM-bidrag
................................................................................................
11.587
15
Forudbetalt
tilskud
fra
”Dyrevelfærdspuljen”
................................................................
118.331
201
Huslejedepositum ................................................................................................
7.000
7
Forudbetalt
tilskud ................................................................................................
fra ”Dyrevelfærdspuljen” ................................................................
118.331
201
Huslejedepositum
7.000
7
Huslejedepositum ................................................................................................
7.000
7
Gæld i alt .............................................................................................................................
610.844
788
Gæld i alt .............................................................................................................................
610.844
788
Gæld i alt .............................................................................................................................
610.844
788
Egenkapital
Egenkapital
Egenkapital
Saldo pr. 1. januar 2011 ................................................................................................
1.260.875
1.278
Saldo resultat
pr. 1. januar
2011 ................................................................................................
1.260.875
1.278
Årets
................................................................................................
(28.265)
(17)
Saldo resultat
pr. 1. januar
2011 ................................................................................................
1.260.875
1.278
Årets
................................................................................................
(28.265)
(17)
Årets resultat ................................................................................................
(28.265)
(17)
Saldo pr. 31. december 2011 .............................................................................................
1.232.610
1.261
Saldo pr. 31. december 2011 .............................................................................................
1.232.610
1.261
Saldo pr. 31. december 2011 .............................................................................................
1.232.610
1.261
PASSIVER I ALT ................................................................................................ 1.843.454
2.049
PASSIVER I ALT ................................................................................................ 1.843.454
2.049
PASSIVER I ALT ................................................................................................ 1.843.454
2.049
Foreningens bestyrelse har i dag gennemgået og godkendt årsregnskabet for 2011.
Foreningens bestyrelse har i dag gennemgået og godkendt årsregnskabet for 2011.
Foreningens
bestyrelse
haret
i dag
gennemgået
og 28.265
godkendt
2011.
Årsregnskabet
der udviser
underskud
stort kr.
ogårsregnskabet
en egenkapitalfor
stor
kr. 1.232.610 indstilles
Årsregnskabet
der
udviser
et
underskud
stort
kr.
28.265
og
en
egenkapital
stor
kr. ·1.232.610
indstilles
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til generalforsamlingens godkendelse.
Årsregnskabet
der udviser
et underskud stort kr. 28.265 og en egenkapital stor kr. 1.232.610 indstilles
til generalforsamlingens
godkendelse.
til generalforsamlingens godkendelse.

HESTENS VÆRNS FOND TIL FORDEL FOR FORENINGEN ”HESTENS VÆRN”
2010
1.000 kr.

RESULTATOPGØRELSE FOR 2011
Udlodning investeringsforeninger ................................................................
179.495
11.516
Aktieudbytte ................................................................................................
Renteindtægter ................................................................................................
127
Kursregulering værdipapirer i disponibelt depot .......................................................(25.459)
(176.170)
Kursregulering værdipapirer i forvaltningsdepot .......................................................

91
7
1
5
142

FINANSIELLE INDTÆGTER I ALT ................................................................

246

(10.491)

Modtagne gaver og arv .............................................................................................
395.442

120

INDTÆGTER I ALT ................................................................................................384.951

366

Forvaltningsafgift, depotgebyr, revision og advokat .................................................(27.653)

(24)

ÅRETS RESULTAT FØR SKAT ................................................................

342

357.298

Skat af årets resultat ................................................................................................
ÅRETS DISPONIBLE RESULTAT ................................................................

0

0

357.298

342

Til disposition
Der ifølge fondens fundats disponeres således
Årets uddeling til Foreningen ”Hestens Værn” ..........................................................
1.081.442
Hensat til senere uddeling primo ................................................................
(339.974)
Hensat til senere uddeling ultimo...............................................................................
0
Overført til disponibel fondskapital ................................................................
(174.328)
Overført til bunden fondskapital ................................................................................
(209.842)

700
(795)
340
(45)
142

I ALT .........................................................................................................................
357.298

342
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HESTENS VÆRNS
VÆRNS FOND
FOND TIL
TIL FORDEL
FORDEL FOR
FOR FORENINGEN
FORENINGEN ”HESTENS
”HESTENS VÆRN”
VÆRN”
HESTENS
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2011

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2011

2010
1.000
2010kr.

AKTIVER

1.000 kr.

AKTIVER
Disponible aktiver
Aktier ................................................................................................................
Investeringsforeningsbeviser
............................................................................
Disponible aktiver
Obligationer ......................................................................................................
Aktier
................................................................................................................
Bankindestående
Danske Bank ......................................................................
Investeringsforeningsbeviser
............................................................................
Tilgodehavende udbytteskat ................................................................
.............
Mellemregning
disponibel kapital ................................................................
Obligationer ......................................................................................................

7.920
125.159
0
7.920
7.610
125.159
5.203
(81.063)
0

43
254
2
43
380
254
2
(77)
2

Bankindestående Danske Bank ......................................................................
Tilgodehavende udbytteskat .............................................................................
Bundne
aktiver
Mellemregning
disponibel kapital ................................................................

7.610
5.203
(81.063)

380
604
2
(77)

Disponible aktiver i alt ..................................................................................

Investeringsforeningsbeviser ............................................................................
Aktier ................................................................................................................
Disponible
aktiver
i alt ..................................................................................
Danske Bank,
kapitalkonto
..............................................................................
Mellemregning disponibel kapital ................................................................

64.829

2.578.552
48.450
64.829
705
81.063

Bundne aktiver
Bundne aktiver i alt ....................................................................................... 2.708.770
Investeringsforeningsbeviser ............................................................................ 2.578.552
Aktier ................................................................................................................
48.450
AKTIVER
I ALT ............................................................................................... 2.773.599
Danske Bank, kapitalkonto ..............................................................................
705
PASSIVER
Mellemregning disponibel kapital ................................................................
81.063
Hensættelser og gæld
Mellemregning
Hestens Værn ......................................................
Bundne aktiverForeningen
i alt .......................................................................................
Hensat til senere uddeling ...............................................................................

2.707
134
604
1
77
2.919

2.707
134
3.523
1
77

5.259
2.708.770

31
2.919

AKTIVER
I ALTog...............................................................................................
Hensættelser
gæld i alt ............................................................................ 2.773.599
5.259

3.523
371

Egenkapital,
PASSIVER bunden
Saldo pr. 1. januar 2011 ..................................................................................
Urealiseret kursgevinst værdipapirer ...............................................................

2.918.612
(209.842)

2.776
142

2.708.770
5.259

2.918
31

0

340

Hensættelser og gæld
Saldo pr. 31. december
2011
................................................................
........
Mellemregning
Foreningen
Hestens
Værn ......................................................
Hensat til senere uddeling ...............................................................................

0

Egenkapital, disponibel
Saldo pr. 1. januar 2011 ..................................................................................
Overført i henhold
til overskudsdisponering
....................................................
Hensættelser
og gæld
i alt ............................................................................

Saldo pr. 31. december 2011 ........................................................................

233.898
(174.328)
5.259
59.570

340

279
(45)
371
234

Egenkapital, bunden
Saldo
pr. 1. Ijanuar
2011 ..................................................................................
............................. 2.918.612
PASSIVER
ALT ................................................................
2.773.599
Urealiseret kursgevinst værdipapirer ............................................................... (209.842)

2.776
3.523

Saldo pr. 31. december 2011 ........................................................................
2.708.770
Hørsholm, den 23. januar 2012

2.918

Fondens bestyrelse har i dag gennemgået og godkendt årsregnskabet for 2011.
I bestyrelsen:

142
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Egenkapital, disponibel
J. Fjeldborg
J. Randskov
Saldo pr. 1. januar 2011 ..................................................................................

H. Hove

233.898

279

Hjælp heste og
ponyer i nød
Bliv medlem af Hestens Værn.
• Almindeligt medlemskab:
300 kroner
• Juniorer (under 18 år) og
pensionister: 150 kroner
• Husstande, rideklubber og
firmaer: 500 kroner
Støt Hestens Værns arbejde og få
vores medlemsblad fire gange om året.
Du kan indmelde dig via web-shoppen på vores hjemmeside, pr. e-mail
eller brev med oplysninger om navn,
adresse, evt. tlf. og e-mail.
STØT HESTENE –GIV EN GAVE
Gaver til Hestens Værn modtages
med taknemmelighed. De bruges
i vores arbejde med at tilse truede
hestehold, rådgive hesteejerne og
sikre behandling af syge heste. Din
gave er derfor meget vigtig for vores
arbejde!

Du kan støtte os ved at sende et bidrag pr. check eller ved at indsætte
et beløb på vores konto
3543 3155 003 626 i Danske Bank
eller på giro 3543 400 1 583.
Beløb over 500 kroner kan trækkes
fra i skat.
ARV OG TESTAMENTE
Foreningen Hestens Værn er fritaget
for bo- og arveafgift af arv og gaver.
Hvis du ikke har livsarvinger eller
andre slægtninge, der skal arve dig,
vil Hestens Værn være taknemmelig,
hvis du betænker nødstedte heste
og ponyer i dit testamente.

Foreningen Hestens Værn
Gl. Hovedgade 8 . 2970 Hørsholm
Telefon 4586 8774
E-mail post@hestens-vaern.dk
Web

www.hestens-vaern.dk

