Referat af ordinær generalforsamling februar 2015
Pkt. 1 - Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Bente Raagaard Thomsen: Valgt
Pkt. 2 - Valg af referent
Bestyrelsen forslår Tine Hvidtfeldt: Valgt
Pkt.3 - Bestyrelsen aflægger beretning
Ved fungerende formand Charlotte Buhl:
2014:
I 2014 mistede vi desværre Torben. Trods de sørgelige omstændigheder var det rart at se, hvor godt et
sammenhold og opbakning der var, til at få dagligdagen på gården til at forløbe gnidningsfrit.
På hjemmesiden kan ses alle de aktiviteter der er gennemført i løbet af året - tak til Natalie for et stort
engagement ved afholdelse af ryttermærker og tak til Signe Hagedorn Henningsen for at sætte gang i
junioraktiviteterne.
Bestyrelsen opfordrer til at man henvender sig, hvis man har ideer til aktiviteter der kunne være spændende
Stævnerne:
2 dressurstævner og 2 springstævner blev afholdt i 2014. Der var god tilslutning og udvalget er i gang med
at planlægge stævner 2015.
Stormen Bodil gjorde sit indtog i 2014 og væltede bl.a. vores dommerskur ved springbanen, hvilket gav en
merudgift i år.
I år blev er ikke afholdt efterårsarbejdsdag, da der tidligere har været lavt fremmøde. Vores forårsarbejdsdag
var hyggelig, og der blev arbejdet godt. Bestyrelsen opfordrer alle til at deltage, da det fremmer
fællesskabsfølelsen på gården.
Den varme sommer gav en del støv på banerne.
Vi fik ny flis på springbanen og salt i dressurbanen.
Som følge af baneproblematikkerne i 2014, er der nedsat et baneudvalg, der skal arbejde for at vedligeholde
og forbedre vores ridebaner.
Ny regel om at samle klatter op, går rigtig godt. Bliv ved med det gode arbejde så vi kan bibeholde en god
bund.
Bestyrelsen har lagt et stort arbejde i at få alle medlemmer til at oprette sig på hgr.dk, men er ikke i mål
endnu.
Bestyrelsen er glade for alle de input, de får fra medlemmerne.
-Støt op om din rideklub.
Pkt. 4 - Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Ved kasserer Signe Hagedorn Henningsen:
Vi har fået flere penge ind, end vi havde budgetteret med, men også haft uforudsete udgifter. Regnskabet
ender med et lille overskud, takket være flotte indtægter ved stævnerne.
Vedligeholdelsen af baner og udstyr har været den helt store udgift i år.
Vi har sløjfet kassen, da den har det med at forsvinde med pengene.
Regnskabet stemmer og er godkendt - vedlagt referatet

Pkt. 5 - Budget for næste år fremlægges til godkendelse
Der skal igen i år søges om dispensation for modtagelse af aktivitetstilskud, da medlemsandelen af Allerød
borgere er under 50% pr.1 januar 2015. 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.
Charlotte og Signe var på ”kursus” på Stutsborg i nov. det åbnede for nogle muligheder.
Der blev forelagt 4 forslag
Kasseren har gjort en ekstra indsats for at øge procentdelen af juniormedlemmer, så vi kan få tilskud.
Kommentar: Måske vi skal gøre en ekstra indsats for at få sponsorreklamer.
Afhængig af modtagelse af aktivitetstilskud vedtages forslag 3 el. 4

Pkt. 6 - Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. - Vedtaget.
Pkt. 7 - Behandling af indkomne forslag (ej vedtægtsændringer)
a. Bestyrelsen foreslår, at følgende udvalg får et årligt beløb til forplejning ved møder og
lignende: Stævne/cafeteria/sponsor (800,-), bane (300,-) og materiel (300,-)
Vedtaget
b.

Bestyrelsen forslår at der nedsættes et baneudvalg, hvis medlemmer vælges på
generalforsamlingen.
I.
Baneudvalget får rådighed over det beløb der i budgettet er afsat til
vedligeholdelse og fornyelse af klubbens baner.
II.
Baneudvalget skal udarbejde særskilt budget for brug af midlerne der skal
godkendes af bestyrelsen.
III.
Baneudvalget skal udarbejde retningslinjer for vedligeholdelse og fornyelse af
baner.
IV.
Baneudvalgets retningslinjer og henstillinger skal respekteres og følges af alle
klubbens medlemmer, ansatte og undervisere. Undlader et medlem at følge
udvalgets henstillinger kan det medfører at medlemmet nægtes adgang til
klubbens baner.
V.
Baneudvalget skal udover ejer bestå af 2 medlemmer (bestyrelsen forslår Line
Hass som det ene medlem)
VI.
Baneudvalget refererer til klubbens formand.
Udvalget nedsættes

c.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen får et årligt beløb på 1000,- til en middag eller lign.
Vedtaget
d. Bestyrelsen foreslår, at afgående bestyrelsesmedlemmer, revisorer og udvalgsformænd
får en lille erkendtlighed i form af blomster/ chokolade/vin. Uddeles på
generalforsamlingen.
Vedtaget
Pkt. 8 - Behandling af forslag til vedtægtsændringer
Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægterne
§9 Bestyrelsesmøder
Nuværende krav til antal bestyrelsesmøder er 4. Det ønsker vi at ændre til 6 pga.
certificeringskrav.
Nuværende krav er, at referater skal på klubbens opslagstavle og hjemmeside. Vi ønsker at
strege ”på klubbens opslagstavle og”.
Vedtaget
§10 Prokura
Vi ønsker at tilføje:
”Formand og kasserer er bemyndiget til netadgang til samtlige af klubbens konti. Formanden
og kasseren for stævneudvalget er bemyndiget netadgang til klubbens stævnekonto”
”Kassereren er bemyndiget til at godkende en overskridelse af generalforsamlings godkendte
budget med 10% i samråd med den øvrige bestyrelse”
Vedtaget
§11 Generalforsamling
Der er et minimum krav til punkter til dagsordenen. Vi ønsker at tilføje
valg af referant og valg til udvalg
Vedtaget

Pkt. 9 - Valg af formand (ulige år)
Formand Charlotte Buhl har fungeret som formand siden Pernille Lykke Toxsværd gik på barsel, men ønsker
ikke at fortsætte som formand. Vi takker Pernille for godt formandskab. Bestyrelsen foreslår Tine Hvidtfeldt

som ny formand
Tine Hvidtfeld vælges som ny formand
Pkt. 10 - Valg af kasserer (lige år)
Kasserer Signe Hagedorn Henningsen er ikke på valg.
Pkt. 11 - Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Charlotte Buhl.
Lars Mathiassen.
Charlotte Paulin genopstiller ikke. Vi takker Charlotte for mange års godt bestyrelsesarbejde.
Helle Jersøe-Danborg vælges som nyt bestyrelsesmedlem.
Pkt. 12 - Valg af suppleanter til bestyrelsen
Rikke Albrektsen genopstiller ikke. Vi takker Rikke for mange års godt arbejde først som kasser og
suppleant.
Nathalie Nikolajsen
Zenta Josephsen.
Pkt. 13 - Valg af
a.
b.
c.

2 juniorrepræsentanter og 1 juniorsuppleant

Pkt. 14 - Valg af
a.
b.
c.

2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Nathalie Nikolajsen (formand)
Lea Jespersen
Sarah Kaae Haussmann

Bente Raagaard Thomsen
Birgitte Hass
Jette Hvidberg (revisorsuppleant)

Pkt. 15 - Valg af medlemmer til udvalg
a.

b.

Baneudvalg ( ikke bestyrelsesmedlemmer)
I.
Povl Neerbek
II.
Line Hass
III.
Margit Sørensen
Materiale
I.
Lars Mathiasen (formand)
II.
Signe Henningsen
III.
Margit Sørensen

c.

Vismand (nedlægges?)
Vedtaget

d.

Hjemmeside
I.
Lars Mathiasen (formand)
II.
Sigen Hagedorn Henningsen
III.
Stephanie Julien

e.

Stævne
I.
Anette Larsen (formand)
II.
Marianne Kokholm
III.
Lotte Nielsen
IV.
Gitte Mølgaard
V.
Charlotte Buhl
VI.
Stephanie Jullien
VII.
Zenta Josephsen
VIII.
Alina Josephsen
IX.
Helle Jersøe-Danborg (kasserer)

Pkt. 15 - Certificeringer
Ved Signe Hagedorn Henningsen
Vi vil gerne have flere certificeringer: Klubstævne - elevskole - ridelejr - evt. breddecertificering
Pkt. 17 - Kåring af championats vindere
Ved Annette Larsen
Præmiering af 2014’s championatvindere.
Dressur Hest- Malene Dominic /Sunset 119 point
Dressur Pony- Lea Colding Jørgensen/ BonJovi 316 point
Spring Pony- Filippa Seligmann/ Houdini 9 point
Spring Hest- Margit Sørensen / Miranda 5 point
Godt gået 
Pkt.18 - Æresmedlemmer
Æresmedlemmer
a. Bestyrelse foreslår, at Gunnar Nilsen og Helle Gutkin gøres til æresmedlemmer
Vedtaget

Pkt, 19 - Eventuelt – der kan ikke vedtages noget under dette punkt
Kommentar:
Det er frustrerende at springtiderne ikke overholdes. - mangler information. Torsdagstideren er kommer ud i
bedre tid end før. Vi ønsker ikke at ryttere udefra skal fylde for meget ved torsdagsspringningen. Det bliver
indskærpet over for underviserne at tiderne skal overholdes.
Kunne rideskoletimerne evt. koordineres med springtiderne, så vi kan ride i det lille ridehus?
Der skal være plads til alle, men der er regler, og de skal overholdes.
Klatteopsamling. Måske kan vi samle hver halve time, hvis der er mange ryttere i ridehuset? Husk at passe
på dem der samler klatter op. Samler man klatter må man ikke slippe sin hest.
Unge under 18 skal ikke samle klatter hvis der er mere end 6 heste i ridehuset?
Kan hækken ved indkørslen evt. klippes?
De der harver ridebanen skal vide hvad de gør. Den må ikke harves for dybt.
Det oplyses at flere bruger deres mobiltelefon, når de rider i ridehuset. Der gælder de samme regler som for
cyklister. Vi henstiller til et minimalt brug af mobiltelefon til hest. Det er ulovligt.
Vi skal måske blive bedre til at sige til hinanden, når vi ser en problematisk handling.
Kan vi få førstehjælpskasser i staldene.
Hvad er interessen for breddeaktivitet? - måske en weekend dag med trick-kurser
Rideskolen er meldt til et holdarrangement, men vi mangler en tilbagemelding.
Travbanen bruges til fold. Det er meget irriterende ikke at kunne komme rundt. Ejer er uforstående, og vil
undersøge dette.

