Holmegårdens Rideklub, Vassingerødvej 93, 3540 Lynge.
Referat af Holmegårdens Rideklub’s ordinære generalforsamling afholdt mandag den 24. februar 2014 kl.
19.00 i rytterstuen på klubbens adresse.
Der var fremmødt 14 medlemmer, heraf Povl Neerbek, 6 fra bestyrelsen og 3 juniormedlemmer. Bestyrelsen
var fuldtallig på nær Pernille Martensen, som er fratrådt som suppleant for bestyrelsen.
1. Valg af dirigent og referent.
Bente Thomsen valgtes enstemmigt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig
indkaldt. Lotte Nielsen valgtes enstemmigt som referent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning. Formandens beretning, se bilag på klubbens hjemmeside.
Der har været mange aktiviteter i 2013 og bl.a. nævnes kurser, klubaften med nedsættelse af et
ryttermærke-udvalg, en tur til JBK-horseshow i Odense i efterårsferien. Desværre har vi haft en
nedgang i medlemstallet. Der har været en del kritik af vores hjemmeside og derfor ønsker
bestyrelsen frivillige til at løfte den opgave det bliver at udvikle hjemmesiden. Ryttermærke 1 prøve
afholdes d. 15 marts 2014. Se desuden bilag. Formandens beretning blev fremlagt og enstemmigt
godkendt.
3. Det reviderede regnskab blev forelagt til godkendelse.
Det reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab blev fremlagt og godkendt trods et par
smårettelser og mangel på underskrifter. Der er følgende rettelser til regnskabet:
Balance: ”Kasse, Kantine og automat” for 2013 skal være på 0 kr. og ikke 1425 kr. Det giver aktiver
i alt på 189.311 kr. og ikke på 190.736 kr. Desuden mangler ”Periode afgrænsningsposter” fra sidste
år (2012) på -27.415 kr. og ikke på 0 kr. ”Egenkapitalen primo 2012” bliver herefter på 249.412 kr.
Regnskabet rettes, godkendes og underskrives af revisorerne og bestyrelsen.
4. Budget for år 2014 blev forelagt til godkendelse
Der blev fremlagt to budgetter, fordi bestyrelsen ikke har fået svar fra kommunen ang. aktivitetstilskud. Da andelen af medlemmer er under 50%, modtager vi nemlig ikke nødvendigvis tilskud og
derfor skal der igen i år søges om dispensation. Da det er usikkert, om dette kan opnås, er der
udarbejdet to budget-forslag – med og uden aktivitetstilskud. Hvis dispensation ikke opnås vil
ridehuskortet for pensionærer blive forhøjet med 50 kr. om måneden fra 1. juli 2014 for at sikre den
fremadrettede likviditet i rideklubben. Ridekontingentet bliver således på 100 kr. om måneden fra 1.
juli 2014. Pr. 1. januar 2015 sættes ridehus-kontingentet igen ned til 50 Kr.
Det blev bemærket, at der måske er ryttere, der starter til stævner under HGRs navn, men som ikke
betaler kontingent. Birgitte Thomsen undersøger sagen. Begge budgetter blev godkendt.
5. Fastlæggelse af kontingent.
Det blev fastslået at kontingentet for 2014 skal være uændret dvs. på 600 Kr./årligt for voksne og
500 kr./årligt for børn. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Forslaget blev godkendt.
6. Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
7. Behandling af fire forslag til vedtægtsændringer
Forslag 1 – Vedr §11 Generalforsamling:
Nuværende tekst:
Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter (forslagene refererer til §8):
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Fastlæggelse af kontingent.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af formand (ulige år).
Valg af kasserer (lige år).
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Valg af 2 juniorrepræsentanter og juniorsuppleant.
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Eventuelt.

Ny tekst:
Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter;
1.
Valg af dirigent.
2.
Bestyrelsen aflægger beretning
3.
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4.
Budget for næste år fremlægges til godkendelse
5.
Fastlæggelse af kontingent
6.
Behandling af indkomne forslag (ej vedtægtsændringer )
7.
Behandling af forslag til vedtægtsændringer
8.
Valg af formand ( ulige år )
9.
Valg af kasserer ( lige år )
10.
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
11.
Valg af suppleanter til bestyrelsen
12.
Valg af 2 juniorrepræsentanter og 1 juniorsuppleant
13.
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
14.
Eventuelt – der kan ikke vedtages noget under dette punkt.
Forslag 1 ang. §11 blev enstemmigt godkendt.
Forslag 2A + 2B Vedr. §11 Generalforsamling
Nuværende tekst:
Medlemmer over 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været
medlem af klubben i mindst 3 måneder.
Medlemmer under 18 år har stemmeret repræsenteret af en forælder til og med det år de fylder 18.
Ny tekst:
(A) Medlemmer over 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og
været medlem af klubben i mindst 3 måneder.
Medlemmer over 18 år kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved fuldmagt medbragt af et andet
medlem over 18 år.
Hvert fremmødt medlem kan kun have 2 fuldmagter med på generalforsamlingen.
(B) Medlemmer under 18 år har stemmeret repræsenteret af en forælder til og med det år de fylder 18, hvis
de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder.
Forslag 2A ang. §11 blev enstemmigt godkendt.
Forslag 2B ang. §11 blev enstemmigt godkendt.
Forslag 3 – Vedr. §8 Valg af bestyrelse / sammensætning.
Nuværende tekst:
Valg af Bestyrelsen skal være på 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år.
Formanden og kassereren vælges særskilt, resten af bestyrelsen vælges samlet og konstituerer sig selv.
Derudover vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Disse vælges på generalforsamlingen.

Sammensætning
Bestyrelsen sammensætter forskellige udvalg, som er nødvendige til afvikling af de daglige pligter
samt til planlægning og afvikling af diverse arrangementer.
Som eksempel på udvalg kan nævnes:
1. Stævneudvalg.
2. Materialeudvalg.
3. Kantineudvalg.
4. Juniorudvalg.
5. Vismandsudvalg
6. Bundudvalg
Ny tekst:
Valg af Bestyrelsen skal være på 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år.
Formanden og kassereren vælges særskilt, resten af bestyrelsen vælges samlet og konstituerer sig selv.
Derudover vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Disse vælges på generalforsamlingen.
Sammensætning
Bestyrelsen sammensætter forskellige udvalg, som er nødvendige til afvikling af de daglige pligter
samt til planlægning og afvikling af diverse arrangementer.
Som eksempel på udvalg kan nævnes:
1. Hjemmesideudvalg.
2. Materialeudvalg.
3. Bundudvalg.
4. Stævneudvalg
5. Kantineudvalg
6. Juniorudvalg.
7. Vismandsudvalg
Forslag 3 ang. §8 blev enstemmigt godkendt
Forslag 4 – Vedr §8 Valg af bestyrelse / sammensætning.
Tillægstekst til punktet sammensætning.
De valgte bestyrelsesmedlemmer – suppleanter – revisorer – revisorsuppleanter samt nedsatte udvalg
offentliggøres og informationerne vedligeholdes på klubbens hjemmeside.
Forslag 4 ang. §8: 13 stemte for, 2 imod, 5 stemte blankt. Forlaget blev vedtaget.
8. Valg af formand (ulige år dvs. ikke i år ). Formand Pernille Lykke Toxværd er ikke på valg i år og
fortsætter med glæde.
9. Valg af kasserer (lige år dvs. i år). Kasserer Rikke Albrektsen er på valg i år og genopstiller ikke.
Bestyrelsen forslår Signe Hagedorn Henningsen, det enstemmigt blev valgt.
10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Charlotte Buhl er på valg og genopstiller. Enstemmigt valgt.
Lars Mathiassen er på valg og genopstiller. Enstemmigt valgt.
Charlotte Paulin er på valg og genopstiller. Enstemmigt valgt.
11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Pernille Martensen er på valg og genopstiller ikke.
Lotte Nielsen er på valg og genopstiller ikke.
Rikke Albrektsen, Helle Jersø-Danborg og Nathalie Nikolajsen stiller op som suppleanter.

Rikke Albrektsen og Nathalie Nikolajsen blev valgt som suppleanter.
12. Valg af 2 juniorrepræsentanter.
Lea Dyre Jespersen og Sarah Kaae Haussmann blev valgt.
13. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Bestyrelsen forslår: Bente Raagaard Thomsen og Birgitte Hass, der blev valgt som revisorer.
Jette Hvidberg blev valgt som revisorsuppleant.
14. Eventuelt
Præmiering af 2013’s championatvindere:
Heste-dressur: 98 point Malene Dominic på May Sunset
Pony dressur: 101 point Leah Colding Jørgensen på Bon Jovi
Heste-spring: 4 point Line Bergmann
Pony-spring: 19 point Sarah Kaae Haussmann på Idefix
Det blev diskuteret om Holmenyt på Facebook skal benyttes, som en del af klubbens
kommunikation. Skal der en officiel HGR-Facebook gruppe med informationer fra bestyrelsen også?
Bestyrelsen skal huske at de er ansvalrlige for de informationer der kommer på hjemmesiden. Det
foreslås at der laves en skabelon, der skal udfyldes når man ønsker at lave en aktivitet. Det vil sikre,
at alle oplysninger er tilstede og at det får et ensartet layout.
Det forslås at der laves reklame for HGR, da rideskolen mister elever. Der skal ind-tænkes aktiviteter
for at få flere medlemmer.
Bente Thomsen foreslog, at HGR arbejder med at blive ”Sikkerhed og organisation certificereret”.
/Referent:
Lotte Nielsen, Allerød, 24. februar 2014

