
 

Referat generalforsamlingen 25.2.2014 
1. Valg af dirigent:  
  

 Vinka Tønnesen blev valgt 
 

 

 
2.       Bestyrelsen aflægger beretning  

Endnu et år er fløjet forbi, et år hvor vi havde mange aktiviteter i klubben, 
med stor succes. 
 
I foråret havde vi igen et velbesøgt påskeridt med 21 starter, i juni et to dages 
stævne, som fra mange fik meget ros i august rytterlejer med 
træningsstævne om søndagen, børnene hyggede sig og havde en rigtig god 
weekend. Sidst på året havde vi juleafslutning som igen var rigtig godt besøgt 
og fik meget ros.  
 
Alle disse aktiviteter har fået rigtig meget ros fra deltagere, forældre og 
publikum, tusind tak til alle jer som har hjulpet med at få det hele til at 
lykkedes.  
 
Husk at i er meget velkomne til allerede nu, at melde jer som hjælpere til det 
nye års aktiviteter.  
 
I 2013 har vi også udvidet vores undervisning med 2 hold så vu har nu 11 
elevhold fordelt på 4 dage. Derudover kan man få privat undervisning ved 
Stine Døssing om mandagen.  
 
Det er derfor et stort pres på vores ridebaner, vi gælder os til vejret bliver 
bedre så flere vælger at ride ude igen og presset på ridehuset lettes lidt.  
 
Vi minder alle om at huske at rive banerne efter endt ridning, så det altid er 
dejligt at komme som den næste.  
 
Husk at fjerne pøller din hest gøder på vej til ellers fra klubben, vi ville så 
gerne have et godt ry også ved vores naboer. 
 
Igennem 2013 er der også blevet på en ny hjemmeside efterhånden er den 
ved at være ajourført, vores nye webmaster vil rigtig gerne have billeder nye 
som gamle til at ligge på hjemmeside gerne på usb stik 
Til slut vil jeg benytte muligheden for at sige tak til dem som har være 
hjælpsomme igennem det forgangne år, og ikke mindst bestyrelsen. Det ville 
ikke være muligt at hold liv i klubben uden jer.  

 

  

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse: 

 Regnskabet blev fremlagt med et overskud i år  



 

Regnskabet er godkendt  
 

4. Fastsættelse af medlemskontingent og godkendelse af øvrige kontingenter 

Indstillet at kontingentet forbliver uændret.   

Vedtaget 
 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Ingen modtaget 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

På valg er 
Vinka Tønnesen 
Bettina Kaastrup 
Tina Pedersen er genvalgt  
 
Malene Andersen har ønsket at træde ud og Tanja Markussen er valgt i 
stedet. 

 

Suppleanter 
Nina Dalgaard - GENVALGT 
Betina Bak Valgt 

 

Baneudvalget består af Helle Larsen og Jan Kaastrup  

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

Søren Dalgaard har i de sidste mange år været klubbens revisor. Han er ikke 
medlem af klubben, og har ikke nogen direkte relation til klubben. 
 
Tina Tissot Thinggaard, Jebjerg har revideret regnskabet for 2013, da 
det ikke var muligt at få det til at passe med Søren Dalgaard. Tina Tissot 
Thinggaard er valgt for 2014 
 
Med hensyn til 2 revisorer og revisor suppleant blev alle igen spurgt om der 
var nogen som meldte sig uden reaktioner.  
 
Derfor besluttede generalforsamlingen at fortsætte som man havde gjort 
siden 2004, med en ”ekstern” revisor og ikke andre.  

 

  

8.Eventuelt 

Outregler for 2014 er ændret Jette Tonnisen har gennemgået de nye regler.  
 

 

Nye dressurprogrammer fra Dansk Rideforbund  

  

Drøftet stævneregler og stævnet i 21. og 22. juni 2014.   

  

Ændringerne i sikkerhedsreglerne er gennemgået og ingen utilfredse 
bemærkninger.  

 

  

Invitation til ryttermærker gennemgået.  

  

Ændringer i undervisningen/nye undervisere  

  

Katja arrangerer et kursus i faldeteknik i relation til at øve i fald fra hest.   



  

Drøftet udendørs ridebane  

 
Konstituering 
Helle Larsen - Formand 
Vinka Tønnesen- Næstformand 
Bettina Kaastrup - Kasserer 
Tanja Markussen - Sekretær 
Tina Bjerregaard Pedersen og Jette Tonnisen  (menig medlem) 


