
Referat fra Generalforsamlingen 02.03.22. 

  

1. Valg af dirigent  

Julie blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 

 

2. Formanden aflægger beretning.  

Jesper aflagde beretning. Klubben har været mærket af de sidste to år med corona. Økonomien 

kører nogenlunde fornuftigt. Men ellers kører det noget på lavt blus. I foråret blev der lavet en 

støbning til barrierer. Det er planen, at der skal sættes barrierer op inden så længe. Der bliver også 

sat lyt LED-lys op i hallen. Den gamle springbane får taget toplaget af, så det bliver en jordbane i 

stedet. Der kommer også lys på denne.  

Klubben kører fornuftigt, men der mangler især unge mennesker. Mandags og tirsdags-holdene er 

nogenlunde fyldt op. Om onsdagen kunne der godt være lidt flere til spring.  

Der er planer om: Åbent Hus, sommerstævne. Man må meget gerne byde ind med arrangementer, 

som man har lyst til at lave. Bestyrelsen er meget åben overfor forslag. 

Der er altid behov for flere hænder til diverse arrangementer. 

Kommentarer: Det er vigtigt med barrierer i hallen (især af hensyn til børnene). Medlemstallet 

skulle gerne op – gerne børn. Rideklubben mangler også en lille hest (eller en pony). Klubben kan 

godt afholde udgifterne til en ”lånehest”, hvis vi må bruge den i undervisningen. 

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Udvalg aflægger beretning 

Ungdomsudvalget halter noget, da der ikke er så mange unge. Måske kan nogle af de ældste af de 

unge holde noget for de yngste? 

 

4. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse 

Carsten gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt. 

 

5. Fremlæggelse af nyt budget 

Budgettet blev godkendt.  

 

6. Fastsættelse af årets kontingent. 

Som følge af stigende udgifter generelt lægges der 25 kroner oveni kontingentet for voksne, børn 

og passive medlemmer. 

 

7. Behandling af eventuelt indkomne forslag.  

Der var indkommet et forslag fra bestyrelsen, om at bestyrelsen fremover kun skal være på 5 

medlemmer. Det foreslås, at starten af §8 ændres fra: 

 

”Klubben ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer der alle er fyldt 18 år. Der må ikke sidde 

nært beslægtede familiemedlemmer i bestyrelsen. Til bestyrelsen vælges der 2 suppleanter. Valget 

sker ved den ordinære generalforsamling, og gælder for en 2-årig periode, og således, at der hvert 

år afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer. Suppleanter vælges hvert år.” 

 

 



Til: 

 

”Klubben ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer der alle er fyldt 18 år. Der må ikke 

sidde nært beslægtede familiemedlemmer i bestyrelsen. Til bestyrelsen vælges der 2 suppleanter. 

Valget sker ved den ordinære generalforsamling, og gælder for en 2-årig periode, og således, at der 

hvert år afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. Suppleanter vælges hvert år.” 

 

Ændringen blev vedtaget. 

 

8. Valg af bestyrelse. 

Jesper, Julie, Carsten, Flemming, Lykke blev valgt til bestyrelsen. 

 

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

 Sara blev 1. suppleant. Rikke blev 2. suppleant.  

 

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant. 

Birthe blev revisor. Elisabeth blev revisor. 

Amalie blev revisor-suppleant. 

  

11. evt. 

 

Jesper: Måske kan man starte fællesspisning op igen? 

Flemming: I Skanderborg havde vi en ”rytteruge”, hvor en nybegynder kunne komme og være 

sammen med en rytter.  

Elisabeth: Man kan tage et ”ryttermærke”, så man bliver god til at passe en hest. Materialet ligger 

gratis på DRF’s hjemmeside. Det kan bruges til begyndere, voksne m.m. Hesten er et flugtdyr, mens 

en hund er et rovdyr, det er der mange, som ikke helt har forståelse for. 

Julie: Der kommer formodentligt et arrangement med Katja Schumann til maj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedrørende sidste års generalforsamling – opsummerende: 



  

”Jesper, Rikke, Julie blev valgt sidste gang og er derfor ikke på valg. Camilla er på valg. Sofie og Sofie ville 
gerne stoppe efter 1 år, Maj Brit blev valgt i stedet for hende, så derfor må Maj Brit også være på valg. 
Marianne overtog Susans post, så Marianne er også på valg. Ud over disse har Annette siddet i to år, så hun 
må også være på valg. 

Frederik blev 1. suppleant. Susan blev 2. suppleant 

Birthe og Mie forsatte som revisorer. Amalie er revisor-suppleant.” 

  

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, indkaldes af bestyrelsen og afholdes i februar 

måned. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 

3 uger før. Tiden og stedet for generalforsamling skal, tillige med dagsorden og de til bestyrelsen 

indkomne forslag, skriftligt meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel. 

Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af de fremmødte 

medlemmer 

 

Indbydelsen er udsendt d. 1.2.22 (frist for indkomne forslag d. 9.2). 


