Holmegårdens Rideklub
Referat fra generalforsamling den 27. februar 2013
Den ordinære generalforsamling for Holmegårdens Rideklub blev afholdt den 27. februar 2013
kl.19.30 i rytterstuen på Holmegården, Vassingerødvej 93, 3540 Lynge.
Der var fremmødt 25 medlemmer, heraf Povl Neerbek samt 6 fra bestyrelsen. Bestyrelsen var
fuldtalling på nær Malene Kemp, som havde meldt afbud og udtræder af bestyrelsen.
1) Valg af dirigent.
Ulla Joranger valgtes som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig
indkaldt.
2) Bestyrelsens beretning.
Formandens beretning, se bilag.
Specielt gjorde formanden opmærksom på den nye hjemmeside www.hgr.dk. Der henstilles
til at ALLE medlemmer registrerer sig på siden. Dette forventes at lette den administrative
byrde for bestyrelsen, da kommunikation til medlemmerne og betaling til arrangementer og
kontingent skal gå via hjemmesiden.
3) Godkendelse af regnskab.
Det reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab blev fremlagt og godkendt. I 2012 har
der været enkelte engangsanskaffelser i form af stævne PC og højtaler anlæg. Yderligere blev
der brugt cirka 20 tkr. på at lægge flis i springbanen for at gå den brugbar. Disse
omkostninger var ikke indeholdt i budgettet 2012, hvorfor underskuddet i 2012 primært
skyldes denne ekstra omkostning.
4) Budget for 2012.
Bestyrelsens forslag til budget for 2012 (med højde for evt. ændrede kommunaltilskud) blev
fremlagt og godkendt.
Der skal igen i år søges om dispensation for modtagelse af aktivitetstilskud, da
medlemsandelen af Allerød borgere er under 50% pr.1. januar 2013. Da det er usikkert om
dette opnås er der udarbejdet to budget forslag. Hvis dispensation ikke opnås vil ridehuskort
for pensionærer blive forhøjet med 50 kr. om måneden fra 1. juli 2013 for at sikre den
fremadrettede likviditet i rideklubben
Det blev bemærket at rideklubben kunne forvente en mindre reduktion i DRF kontigent.
5) Kontingent for 2012.
Det blev vedtaget, at kontingentet for 2012 skal være uændret.
6) Behandling af indkomne forslag.
Der var ved varslingen af generalforsamlingen ikke indkommet forslag.
7) Vedtægtsændringer.
Ingen forslag til vedtægtsændringer.
8) Valg af formand.

Formand Ann Katrine Mølgaard stopper som formand. Bestyrelsen foreslog Pernille Lykke
Toxværd som ny formand. Pernille blev enstemmigt valgt.
9) Valg af kasserer.
Kasserer Rikke Albrektsen var ikke på valg i år.
10) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Charlotte Buhl var på valg og blev genvalgt.
Malene Kemp var på valg og genopstillede ikke.
Lars Mathiassen var på valg og blev genvalgt.
Bestyrelsen foreslog Charlotte Vienberg som nyt bestyrelsesmedlem. Charlotte blev valgt.
11) Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Charlotte Vienberg var på valg og blev indstillet som bestyrelsesmedlem.
Pernille Martensen var på valg og blev genvalgt.
Bestyrelsen foreslog Lotte Nielsen som ny suppleant. Charlotte blev valgt.
12) Valg af juniorrepræsentanter.
Til juniorudvalget valgtes Sara Hausmann og Lea Jespersen
13) Valg af to revisorer og revisorsuppleant.
Som revisorer valgtes Birgitte Hass samt Annette Larsen.
Som revisorsuppleant valgtes Jette Hvidberg.
14) Uddeling af plaketter til årets championatsvindere.
Hest dressur : Malene Dominic med May Sunset
Pony dressur : Lea Joranger med Naranjo
Malene og Lea fik tillige et broderet sadelunderlag for deres høje pointtal.
Hest spring : Michaela Flensborg med Prior's Hubert
Pony spring : Lea Dyre Jespersen med Kjølens Franceska

Eventuelt :
Høring om princip ændring for klubmesterskabsklasserne i dressur blev fremlagt. Kort og heftig
debat, som det nye stævne udvalg tager med i overvejelse for stævnerne i 2013
Ulla Joranger stopper som formand for stævneudvalget, men vil stadigvæk bistå med lidt
opstartshjælp til det nye stævneudvalg som er under konstruktion. Det nye stævneudvalg er
etableret med ny formand, Birgitte Thomsen.
Problemet med den efterhånden meget ufarbare (og for hesteben usunde) sti til skoven blev
belyst. Klubben og ridecentret har afventet udspillet fra kommunen. Dette er nu endeligt
skrinlagt, hvorfor initiativretten nu er tilbage i klubben.
Vassingerød, den 27-02-13/Lars Mathiessen

