
  
Referat Generalforsamlingen den 23. februar 2016 

 
 
1.      Valg af dirigent  

Helle Larsen blev valgt 
2.     Bestyrelsens beretning 

a. Påskeridt  
b. Forårsarbejdsdag 
c. Dressurstævne  
d. Løvfaldstur 
e. Juleafslutning/julefrokost 
f. September skifter vi bund i ridehus og vi købte en baneplanner og der er kommet skaller på 

udendørsbane.  
g. Baneplanner efter tilskud fra Durup Sparekassefonden 
h. 7 hold får undervisning hver uge, og Jesper tilbyder privatundervisning mandage og tirsdage. 

Jesper underviser hold mandage og tirsdage.  
i. Tak for alle som har givet en hånd i det forgangne år.  
 

3.      Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

Regnskabet gennemgået. Der var drøftelser omkring stævnet, da det i 2015 har givet mindre i 
overskud i forhold til tidligere år. Ønske om fremlæggelse af aktivitetsregnskab fremover, så 
man kan se hvad der kommer ud af at holde arrangementer.  Talt om sponsorer og mulighed 
for at få at etablere et underudvalg til at håndtere dette.  
 
Regnskab er godkendt.  

 
4.       Fastsættelse af kontingent for det kommende år 

Det er vedtaget, at kontingentet er uændret i 2016.  

 
5.       Behandling af indkomne forslag 

 
5.1 Drøftelse omkring hunde: 
Jeg vil gerne, at vi tager en snak, om det er i orden, at hunde skal løbe løse rundt på de af 
SSHs lejede arealer, af hensyn til hest og rytter. Vi skulle jo nødig have nogle, der kommer til 
skade. 
 
Drøftelser omkring løse hunde og det, at klubbens arealer er offentlig arealer, når vi har lejet 
dette. Grundlæggende er der forbud mod løse hunde på offentlige arealer og hvis vi vil 
overholde dansk rideforbunds regler, må hundene ikke være løse. Forskellige holdninger 
omkring løse hunde og hvad der er acceptabelt, samt den udfordring omkring at Helle bor på 
omkring klubben. Nogle har været irriteret og andre har bedt om at få lukket hundene ind, 
hvis de var i vejen.   
 
Forslag: Kunne det være en mulighed at tidsrummet for forbud mod løse hunde blive udvidet, 
så problemet mindskes. Bestyrelsen skal fastlægge tidsrummet.    
 

6. Valg   

 6.1 Valg af bestyrelsesmedlemmer 



På valg er  
- Bettina Kaastrup – modtager genvalg 
- Vinka Tønnesen – modtager genvalg 
- Tina Bjerregård Pedersen – modtager ikke genvalg  

  
Maria Dalgaard stiller op og er blevet enstemmigt valgt.  
 
Talt om hvad bestyrelsen har af opgaver, og om det er nødvendigt at man har ”hesteforstand” 
for at deltage i bestyrelsen.  
 
Underudvalg eller venskabsforening forslået – se under punkt 6.4 

6.2  Valg af suppleanter 
1. suppleant Nina Høgedal Dalgaard 
2. suppleant Jeanette Bak 

valgt enstemmigt.  

6.3 Valg af Revisor 
Nuværende revisor er Tina Tissot Thinggaard. Genvalg 
 

6.4.1 Baneudvalg 
Nuværende Helle Larsen og Jan Kaastrup 
 
6.4.2 Undervisningsudvalg 
Nuværende Tanja Markussen og Vinka Tønnesen. Forslag om at finde forældrerepræsentanter 
for hver undervisningsdag -  Malene Andersen vil gerne deltage. Vinka og Tanja forsøger at 
finde repræsentanter for onsdags og torsdagsholdene.  
 
6.4.3 ”Vennekreds” 
Udvalget har til opgave at finde hjælpere til klubben og evt. lave arrangementer. I første omgang 
at få fundet en ”hjælperliste”. 
Robin Bak 
Betina Bak 
Malene Andersen 
Natasja Tonnisen 
Jane Futterup 
Jette Tonnisen 
Olivia Østergård 
Nina Dalgaard 
 
6.4.4 Sponsorudvalg 
Søren Tonnisen 
Franck Andersen 
Bettina Kaastrup (bestyrelsesrepræsentant) 
 
6.4.5 Aktivitetsudvalg  
Jane Futterup 
Jette Tonnisen 
Natasja Tonnisen 
Bettina Kaastrup (bestyrelsesrepræsentant) 

7.  Eventuelt 

7.1 Klubchampionat – ophævelse eller ændring 
Forslag om klubmesterskab fx gennem 2- 3 mindre stævner kun for klubmedlemmer. 
Overlades til aktivitetsudvalget at finde en tilpasning og forelægge det bestyrelsen.  
7.2 Referater mangles på hjemmeside. Bliver først langt op, når de er godkendt af bestyrelsen   
7.3 Opsamling af ”pøller” .. vi skal tømme opsamleren efter os 
7.4 Gøre vores medlemmer at vi ikke må ride rundt om Nautrup Kirke 



7.5 Ponyansvarlig – Helle Larsen 
 

8. Konstituering af bestyrelsen 

Formand Helle Larsen 

Næstformand Tanja Markussen 

Kasserer Bettina Kaastrup 

Sekretær Vinka Tønnesen 

Medlem Maria Dalgaard 

Medlem Betina Bak 

9. Påskeridt 

Bettina K. skriver indbydelse  
Helle, Vinka og Maria laver rute 
Betina B. finder nogle til at lave spm og finder hjælpere i ”vennekredsen” 
Bettina K og ”hjælpere” laver suppe. 
 

10. Næste møde 8. marts kl. 19.00 Helle sørger for Kage 
 

 


