Holmegårdens Rideklub, Vassingerødvej 93, 3540 Lynge.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Tirsdag den 28. februar 2016 kl. 19.00
I rytterstuen på klubbens adresse
Referat i henhold til vedtægter.
1. Valg af dirigent.
Charlotte Buhl
2. Valg af referent
Pernille Lykke Toxværd
3. Bestyrelsen aflægger beretning
Formanden aflægger årsberetning, denne kan ses under bilag
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Kassereren fremlægger årets regnskab. Der er desværre stadig en del rideskole elever der
mangler at betale årskontingent. Samlet årsoverskud på knap 4000 kr. Regnskabet er
godkendt af fremmødte medlemmer. Se bilag for regnskabet.
5. Budget for næste år fremlægges til godkendelse
Kassereren fremlægger næste års regnskab. Det forventes at vi slutter året med et
overskud på 50 kr. Se bilag for det nye årsregnskab for 2017.
Der er fra medlemmer udtrykt ønske om mere nyt springmateriel, vores springunderviser er
spurgt og mener ikke, at vi mangler mere.
Der opfodres fra stævneudvalget, at der kan holdes flere stævner eller andre
arrangementer, såfremt dette støttes op af hjælpende medlemmer, således kan vi få flere
penge.
Derudover ønskes der lys på springbanen, og meget gerne lys ovenfra. Det er tidligere på
året behandlet, og der er indhentet tilbud, desværre er dette en meget dyr post og vil kræve
en opsparing. Dette bør tages op på et kommende bestyrelsesmøde.
6. Fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsens foreslår, at det passive kontingent nedsættes til 250,-.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for junior- og senior medlemmerne. Bestyrelsen foreslår
oprettelse af ny type medlemskab: Stævnemedlemsskab 300,-. Det giver ret til at starte DRF
stævner for Holmegårdens Rideklub. Det giver ikke ret til at deltage i undervisning på Holmegårdens
faciliteter, og giver ikke ret til at deltage i klubmesterskaberne.

Det er fra medlemmer foreslået at forbeholdet for klubmesterskaber, slettes således man
med stævnekontingentet kan deltage.
Alt vedtages. Det nye kontingent revurderes næste år.

7. Behandling af indkomne forslag (ej vedtægtsændringer)
Bestyrelsen forslog af stævneudvalget selv bestemmer hvilke rammer, der skal være for
vores klubmesterskaber. Dette er vedtaget.
8. Behandling af forslag til vedtægtsændringer
Bestyrelsen foreslår på baggrund af recertificeringsmødet:
§11:
Der står: ”... Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsordenen og de af
bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, meddeles klubbens medlemmer med mindst 14
dages varsel på klubbens hjemmeside samt via opslag på Holmegårdens Ridecenter. Medlemmer
kan hos kassereren tilmelde sig skriftlig udsendelse af generalforsamlingsmateriale.”
Ønskes ændret til: ”… Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsordenen og de
af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, meddeles klubbens medlemmer med mindst
14 dages varsel på klubbens hjemmeside samt på mail til alle aktive medlemsprofiler på
hjemmesiden”.
§14 som omhandler ekstraordinær generalforsamling. Vi foreslår, at det præciseres, hvornår den
ekstraordinære generalforsamling skal afholdes, ved begæring fra klubbens medlemmer. Vi foreslår
inden for 3 uger. Vi ønsker samtidig at tilføje, at der indkaldes pr. mail og ved opslag. Dette fordi en
ekstraordinær generalforsamling kommer uventet. En mail kan derfor øge opmærksomheden om en
ekstraordinær generalforsamling, hos medlemmerne.

Alt vedtaget.
9. Valg af formand (ulige år)
Tine Hvidtfeld genvalgt
10. Valg af kasserer (lige år)
Signe Henningsen er ikke på valg
11. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Lars Mathiasen, Cecilie Malmgren og Sille S. Christensen er genvalgt
12. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Helle Jersø-Dansborg og Pernille Lykke Toxværd er genvalgt
13. Valg af juniorrepræsentanter
Filippa Seligmann er genvalgt
Luna Christensen (formand) er valgt

14. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Bente Raagaard Thomsen (revisor) genvalgt.
Birgitte Hass (revisor) genvalgt
Lillian Tanev- valgt som ny revisorsuppleant

15. Valg af medlemmer til udvalg
Baneudvalg (4 incl ejer)
Povl Neerbek, ikke på valg
Line Hass genvalgt
Pia Christiansen genvalgt
Charlotte Buhl genvalgt
Materiale (4, hvor af en skal være i bestyrelsen og to almindelige medlemmer)
Lars Mathiasen (formand) genvalgt
Signe Hagedorn Henningsen genvalgt
Annemarie Gantriis genvalgt
Lotte Nielsen valgt

Hjemmeside (4, hvor af en skal være i bestyrelsen og to almindelig medlemmer)
Lars Mathiasen (formand) genvalgt
Signe Hagedorn Henningsen genvalgt
Annemarie Gantriis genvalgt
Zenta Josephsen valgt
Stævne (Minimum 4 medlemmer, hvor af en er fra bestyrelsen)
Helle Jersø-Dansborg (formand) genvalgt
Marianne Kokholm genvalgt
Charlotte Buhl genvalgt
Rikke Albrektsen genvalgt
Lea Jespersen genvalgt
Bente Grundvad Toldbod valgt
Camilla Grundvad Toldbod valgt
Cecilie Svensson valgt
Breddeudvalg
Zenta Josepsen (formand)
Marianne Kokholm
Cecilie Svensson

16. Debat – klubbens sikkerhedsregler
Dette er en debat til opstramningen af sikkerheden.
Det er et problem, der er mange, der har fokus på deres mobiler under ridning og i
håndteringen med hesten. Det forslås at det gøres forbudt når man rider.
Der stilles forslag om at hesten parkeres, mens opkaldet besvares.
Der er enighed om at sms’er, surfe på nettet osv. Ikke er tilladt.
Det er desværre oftest de unge medlemmer, der er flittige bruger af mobilen.
Det er vedtaget at man parker hesten når man besvare opkaldet. Det ønskes at gøre
medlemmer opmærksom på at det for nogen er angstprovokerende, når man ikke kan
komme i kontakt med medlemmer.
Musik i ørene er heller ikke tilladt, dette er allerede en del af vores sikkerhedsregler. Denne
regel bliver skærpet på Holmenyt.
Det ønskes at de nye rytter på stedet, bliver gjort bedre opmærksom på vores
sikkerhedsregler.
Det forslås at sikkerhedsreglerne hænges op synligt.
Det er ikke tilladt at ride på cykelstier eller fortov, dette er der taget kontakt til politiet om,
men dette er desværre ikke imødekommet. Vi er på hest set som en bil og overtrædes
dette skal man være opmærksom på det muligt at få en bøde.

Undervisning i det store ridehus: Det kræver at man har ryttermærke 3 eller tilsvarende
færdigheder. Hermed ikke ment at det er hesten der skal have kompetencen, men rytteren.
Punktet med foldene og der gives hø på foldene stilles til forslag at det slettes, det ændres
til det er den staldansvarlige, der bestemmer hvorledes der må gives hø. Det ændres at der
ikke må gives godbidder på folden, til der kun gives godbidder efter aftale med hesteejer.
Underviserne på stedet får årligt gennemgået vores regler, og kan henstille til at øvrige
medlemmer skal følge dem.
Undervisning med headset er det lovligt at bruge? Det er ingen regler om at man ikke må.
Det kan være svært at tage hensyn til den rytter, som modtager undervisning, når
underviseren ikke kan høres.
Flere medlemmer bliver overraskede over at der i reglerne står ”at der opfordres til at
trække med trense på i ridehuset”, da flere har oplevet at blive smidt ud. Der blev talt om at
den er styrbar og rolig.

17. Kåring af championats vindere
Ved Helle Jersø-Dansborg
Præmiering af 2016’s championatvindere. Alle modtager klapsalver og staldplakette.
Dressur Hest – Pia Elbo/Rodion 40 point (modtager også underlag)
Dressur Pony - Lea Colding Jørgensen/ BonJovi 255 point (modtager også underlag)
Spring Pony – Filippa Seligmann/Houdini 37 point
Spring Hest – Dorthe Kristensen/Diamond 18 point
Military Hest – Pia Elbo/Rodion 24 point
Tillykke til dem alle
18. Æresmedlemmer
Bestyrelsen foreslår, at tidligere formand Leif Vienberg og ejer Povl Neerbek gøres til
æresmedlemmer. Dette er vedtaget

19. Eventuelt – der kan ikke vedtages noget under dette punkt.
Bestyrelsen vil gerne tilføje, at vi har mange der stadig ikke har betalt kontingenter, når vi
rykker medlemmer er dette ikke altid et sjovt job. For at lettet byrden både med de
ubehagelige samtaler samt mindske arbejdsbyrden ønsker vi alle betaler via hjemmesiden.
Vi har pålagt gebyr på vores bankoverførelser, da det giver ekstra arbejde.
Bestyrelsen har haft to medlemmer siddende for at hjælpe medlemmer at tilmelde sig på
hjemmesiden, der mødte ingen medlemmer op.
Det er enstemmigt vedtaget i bestyrelsen at der pålægges 50 kr. i gebyr via
bankoverførelse.
Det opfordres hesteejer der får nye halvparter at det oplyses om stedets regler og sender
evt. bestyrelsen en mail om der er kommet ny part på en hest.
Det forslås at vores velkomst brochure lægges frem, således de kan udleveres til nye
opstalder, rytter osv.
Trafik- hastighedsskilt ønskes opsat
Det ønskes at rideskolen bliver bedre til at opdaterer på vores fælles facebook gruppe
Holmenyt. Der mangler bedre kommunikation fra rideskolen til klubben, der gøres også

opmærksom på at Pia er i en opstarts fase med rideskolen, hvor hun pt arbejder hårdt på at
få dette op og køre.
Generelt ville det være dejligt hvis man viste at der f.eks. kun kom 2 til holdundervisning
eller hvis der aflyses hold, således man ved der her i vinter halvåret er frit i det lille ridehus.
Vi har også fået en åben facebook side omkring Holmegården, denne kan alle tilmelde sig
og her kan der også annonceres om ledige bokse osv. Den nye side hedder Holmegårdens
rideklub

Bilag:
Årsberetning 2016
2016 har været et begivenhedsrigt år på Holmegården.
Der er blevet arbejdet videre på at få vores nye bunde helt på plads, og baneudvalget
takkes for deres arbejde.

Vi er i år blevet re-certificeret i organisation og sikkerhed, samt fået to nye certificeringer:
stævne og bredde.
I den forbindelse har vi arbejdet med at forbedre sikkerhedsretningslinjerne, og fik ros fra
DRF for vores tiltag.

I år trådte Nathalie Nikolajsen ud af det frivillige arbejde i klubben. Vi vil gerne takke
Nathalie for hendes store engagement og arbejde for vores juniorryttere, og ikke mindst
hendes arbejde med ryttermærkerne.
Klubben har afholdt flere nye arrangementer i år. Det er spændende med nye aktiviteter, og
det var dejligt at så mange frivillige ville bakke op om breddestævnet. Et særligt tak til
Marianne Kruse, og familien Gantriis for arbejdet i hhv sekretariat og cafe. - Vi har også
haft en dag i horsmanshippens tegn, flere trec-dage, sadelkursus og førstehjælpskursus.. .
Og takket være Signe fik vi sammen med Gl. Nøglegård afholdt StøtBrysterne-stævne.
Stævneudvalget fik igen i år afholdt 4 stævner/6 stævnedage, der som sædvanligt har
været veltilrettelagt og vel gennemført. I år med ny form for klubmesterskabet – tak for jeres
store indsats. Og som sædvanligt laver I overskud til klubben. Tak til Helle for dit store
arbejde som stævneleder.
2016 var også året hvor Rideskolen skiftede hænder. Vi ønsker Pia alt det bedste med
Rideskolen og glæder os over de mange nye tiltag. En periode med omstrukturering på et
stort sted som Holmegården kan være svær, og vi takker alle der har bakket op om og vist
forståelse for de ændringer det afstedkom. Ligeledes glædes vi over alle de mange nye
junior-medlemmer der kommer til som følge heraf.. £££
Klubben var igen i år repræsenteret ved Allerød Kommunes arrangement ”Aktiv Fritid” og
”Stafet for livet”.. Nipper og Benjamin gav trækketure.
Alle de arrangementer vi har i løbet af året kan kun lade sig gøre fordi medlemmer af
klubben lægger timer og energi i det frivillige arbejde. Bestyrelsen takker alle de frivillige for
deres store arbejde, og håber at I alle vil gøre jer den ulejlighed at læse vores
frivillighedspolitik som ligger på hjemmesiden. Jo mere I engagerer jer, jo flere sjove, fede

