
Dagsorden og referat for generalforsamling i Holtegaard Rideklub d.26.02.20: 
 
   (28 fremmødte inkl. Bestyrelsen) 
 

1. Valg af dirigent 
Lone blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var 
rettidigt indvarslet.   

 
 
2. Formanden aflægger beretning. 

Jesper aflagde beretning. Jesper takkede særligt Jonna og Jesper for at rydde 
op i løsdriften, samt Lea og Chili for at hjælpe til i undervisningen. De fik alle 
en lille gave for deres indsatser. Desuden blev Inge Christensen tildelt et 
diplom, fordi hun er udnævnt til æresmedlem i klubben. Kommentarer til 
beretningen:  Caroline: Hvordan er det gået med klubtøj? Det står da vist 
noget stille? Bestyrelsen vil kigge på dette. Helle: Tidspunktet for 
tagpålægningen var upraktisk, da det var lige inden julestævnet.  Vejen er 
træls, der bør kigges på denne. Det er svært at parkere (forslag: Man skal 
holde med trailer mellem løsdriften og vinterfolden i stedet for at parkere 
tilfældige steder). Bestyrelsen kigger på Helles forslag. Lise: Rideskolehestene 
ser rigtigt godt ud i øjeblikket. Formandens beretning blev godkendt 
enstemmigt. 

 
3. Udvalg aflægger beretning 

Der er ingen udvalg pt. 
 

4. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse 
Jane gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt. 

 
5. Fremlæggelse af nyt budget 

Jane gennemgik budgettet. Budgettet blev godkendt. 
 

6. Fastsættelse af årets kontingent. 
 Kontingent foreslås fortsat uændret. Dette blev godkendt. 
 

7. Behandling af eventuelt indkomne forslag 
             Ingen indkomne forslag 

 
8.  



9. Valg af bestyrelse 
Rikke, Jesper og Louise er ikke på valg. Jane og Katrine er på valg og modtager 
ikke genvalg. Suppleanterne, som er kommet ind løbet af året, Maria og 
Henrik, ønsker heller ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Annette Jellesen, 
Camilla Børresen, Hans Jensen, Julie Hellevik, Sofie Jørgensen, Susan Petersen. 
Der blev gebærdet skriftlig afstemning, som Julie trak sig fra.  Resultatet blev: 
Annette (22), Camilla (19), Susan (18), Sofie (14) og Hans (10). Annette, 
Camilla, Susan og Sofie er valgt til bestyrelsen. 
 

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
 
Julie og Hans blev suppleanter. 
 

11. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant. 
Birgit Hermansen og Mie Hunsballe er valgt. Helle Snebang Jørgensen er valgt 
til revisorsuppleant. 
 

12. Evt. 
Sponsorspring ønskes igen. 
Distanceridning ønskes tilbage. 
Åbent Hos for nye elever kunne være godt. Husk at ridelærerne skal med. 
Vendsyssel Køreforening har udgivet deres kalender. 
Der var ros til julestævner og andre stævner – ikke mindst til ridelærernes 
indsats. Det er også super godt, at ridelærerne tager med ud, når der er 
stævner andre steder. 
Der er kommet en del nyt udstyr til agility. 

 
 
Lone takkede til sidst for god ro og orden! 
 
Så var der fine håndmadder og kaffe. 


