Holmegårdens Rideklub, Vassingerødvej 93, 3540 Lynge.

Referat af ordinær generalforsamling
Onsdag den 20. februar 2019 kl. 19.00-21.00
I rytterstuen på klubbens adresse
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Valg af dirigent.
Valg af referent
Bestyrelsen aflægger beretning
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Budget for næste år fremlægges til godkendelse
Fastlæggelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag (ej vedtægtsændringer)
Behandling af forslag til vedtægtsændringer
Valg af formand (ulige år)
Valg af kasserer (lige år)
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter til bestyrelsen
Valg af juniorrepræsentanter
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Valg af medlemmer til udvalg
Kåring af championats vindere
Eventuelt – der kan ikke vedtages noget under dette punkt.

Ad. Pkt. 1
Bestyrelsen foreslog Charlotte Buhl. Ingen indvendinger
Ad.Pkt. 2
Bestyrelsen foreslog Sarah Rie Rasmussen. Ingen indvendinger
Ad. Pkt.3
Ved konstitueret formand Pernille Lykke Toxværd:

Formandens beretning for 2018
Året 2018 blev året med en meget lang vinter, som lagde et stort pres på vores ridehuse, med frost
og is helt ind i maj måned, så det skidt ud for en god dansk sommer…Men sommeren blev den mest
solrige danske sommer i dansk vejr historie. En sommer, hvor vi i hele landet oplevede afbrændings
forbud og let opstående brande. Det betød at der for en periode på Holmegården, blev henstillet til
større varsomhed i forbindelse med rygning. Rygning har været oppe og vende på vores bestyrelses
møder, og det er besluttet at de nuværende rygeregler er tilstrækkelige.
De mange solskins timer fik også stor indflydelse på Holmegården. Alt støvede og banerne led
under det. Vi i bestyrelsen arbejdede på at finde en løsning en mere permanent løsning, men også en
miljø venlig løsning. Vi havde mange forslag oppe at vende og talte meget om hvordan vi kom
bedst muligt igennem dette. Løsningen blev for sommeren, vanding af det store ridehus, for at have
et sted at ride uden for meget støv, og forslag om en opsparing til en stor vandings vogn, da vi
mener det er den mest effektive og nemmest at implementerer. Bestyrelsen indhenter derfor i
øjeblikket tilbud, på vogn, samt tanke til opsamling af vand.

Det blev også året hvor vi i samarbejde med klubbens medlemmer, tog beslutning om at få det
nuværende lys på udebanen erstattet med bedre og mere energivenligt belysning, og da stævne
udvalget igen i år har klaret opgaven langt over forventet, blev det først indhentet tilbud, udvidet
med et par lysmaster på springbanen også. Vi er i bestyrelsen meget tilfredse med dette tiltag og
håber det i perioder uden frost og is kan tage presset af det store ridehus.
Aktiviteter
Aktiviteterne i 2018 har været mange, der har været afholdt kursus med Politi heste træning, TREC,
og mange stævner. I 2018 holdte stævne, junior og bredde udvalget yderlig to interne stævner, et
Halloween og Julestævne med efterfølgende hygge arrangementer for klubbens medlemmer. To
arrangementer, der har været så succesfulde at stævne, bredde og junior udvalget også afholder et
internt fastelavns stævne med tøndeslagning for alle.
Derudover har der været afholdt en arbejdsweekend, og der er købt ind til forbedring af ridestien til
skoven, som vil blive ordnet når vejret tillader dette.
Vi i bestyrelsen håber at 2019 også bliver et aktivt år, med stævner, kurser og ryttermærker. Går du
som medlem med et ønske om et særligt arrangement, som du gerne vil arrangerer, så tøv ikke med
at kontakte bestyrelsen, så der kan findes dato og sted for afholdelse.
På den mere triste side er året 2019 startet uheldigt med to ride ulykker. Vi i bestyrelse vil derfor
opfordre vores medlemmer til, at holde lidt ekstra øje med hinanden, her i den kolde tid hvor
hestene godt kan være lidt ekstra friske.
Økonomi
I 2018 blev klubben udtaget til kritisk revision af kommunen. Dette gav dog ikke anledning til
nogle bemærkninger og trods nogle misforståelser fra kommunens side om hvortil ansøgningerne
for lokale og aktivitets tilskud skulle sendes, fik rideklubben igen tildelt begge dele, og de lå en
smule højere end budgetteret.
Rideskolen
Efter ønske fra rideskolen om at udvide ride tilbuddene, søgte klubben DIF og DGI’s forenings
pulje, som er en pulje der støtter hverdagens fælleskab i idrætsforeninger og skaber rum til
udvikling. Her lykkes det klubben at få tildelt 30.000 kr. således Maria Nielsen kunne starte på ride
terapeut uddannelsen, som på længere sigt skal være et tilbud fra rideskolen. Vi er meget glade for
at have fået denne mulighed. Puljen kan søges hvert år, så hvis nogle medlemmer går med ønsker
eller forslag til hvordan vi kan udvikle klubben, så hører vi gerne mere om det.
Slutningen af 2018 bød også på en større omstrukturering, da Pia valgte at stoppe som både lejer og
rideskoleansvarlig. Det betyder, at rideskolen igen drives af Bub og Poul og de tre stalde Pia
forpagtede er henholdsvis blevet lejet ud til Ole Nordahl, og de to andre (rideskole stalden og
Torbens gamle stald) er kommet under hovedstalden. Vi har stor forståelse for, at sådan en
omstrukturering kan være svær og takker alle medlemmer, der har bakket op om det og vist
forståelse for de ændringer det afstedkom. Vi ønsker Bub og Poul held og lykke med Rideskolen,
og glædes over at to af de faste underviser på rideskolen har valgt at fortsætte.
Bestyrelsen
I bestyrelsen har vi også haft en mindre rokade, da Cecilie er en meget aktiv del af rideskolen som
nu også drives af ejer og hun desværre ikke kan nå alt, er jeg for en kort periode tiltrådt som
formand, vi takke Cecelie Malmgren for hendes arbejde for ride klubben.

Jeg vil også benytte denne lejlighed til at takke alle, der har givet lidt af deres tid til frivilligt arbejde
i vores forening og støttet op om gode initiativer. Tak til alle medlemmer, der har sin daglige gang
på Holmegården, for at gøre vores klub til et rart sted, hvor vi alle kan dele vores passion for heste.

Ad. Pkt. 4
Ved kasserer Signe H Henningsen: Regnskabet blev godkendt
Ad. Pkt. 5
Ved kasserer Signe H Henningsen: Budgettet blev fremlagt
Forslag: Ulla Taylor mødeforplejning justeres (fordobling)
Forslag: Ulla Taylor: Blomster/chokolade gives ved rideuheld/ulykker
Forslag: Helle Hjersø: Overdækning til rotunden: Signe skriver ansøgning til Nordea Fonden (prisoverslag
50.000,-)
Forslag: Charlotte Buhl: Nyt dommerskur
Der blev stemt for at gå mulighed for at gå yderligere 5000 kr over budget. Vedtaget

Ad. Pkt. 6
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Vedtaget

Ad. Pkt. 7
Ingen forslag
Ad. Pkt. 8
Ingen forslag til ændringer
Bemærkning; der blev vedtaget en ændring sidste år, denne er ikke ændret i vedtægterne endnu.
Ad. Pkt. 9
Konstitueret formand Pernille Lykke Toxværd er på valg, men ønsker ikke at forsætte.
Stor tak til både Cecilie Malmgren og Pernille for mange års frivilligt arbejde i bestyrelsen!
Signe er valgt til formand. Tag godt imod Signe!
Ad. Pkt. 10
Kasserer Signe Hagedorn Henningsen er ikke på valg
Da Signe ikke kan have to poster, er Lykke valgt til kasserer.
Ad. Pkt. 11
Der Blev valgt tre bestyrelsesmedlemmer:
Lars Mathiasen
Ulla Taylor
Sille
Ad. Pkt. 12
Der blev valgt to suppleanter.
Line Hass
Helle Jersø

Ad. Pkt. 13
På generalforsamlingen skal der vælges medlemmer til juniorudvalget (minimum 1 skal være over 18 år og
fungerer som formand).
a. Luna genopstiller ikke
b. Sidsel, er ikke længere medlem af rideklubben
c. Emily genopstiller ikke
d. Sille, genopstiller ikke
Ulla Taylor blev valgt til formand
Annemarie foreslår at der laves et opslag til rideskolen, for at hverve rideskoleforældre

Ad. Pkt. 14
Der skal vælges to revisorer og en revisorsuppleant:
a. Bente Raagaard Thomsen (revisor) er på valg og genopstiller.
b. Birgitte Hass (revisor) er på valg og genopstiller
c. Sarah Rie Rasmussen (revisorsuppleant) er på valg og genopstiller.
Alle blev genvalgt.
Ad. Pkt. 15
Valg af medlemmer til udvalg:
a. Baneudvalg (4 incl ejer)
I.
Povl Neerbek, ikke på valg
II.
Line Hass genopstiller - Valgt
III.
Charlotte Buhl genopstiller - Valgt
IV.
b.

Materiale (4, hvor af en skal være i bestyrelsen og to almindelige medlemmer)
I.
Lars Mathiasen (formand) genopstiller - valgt
II.
Signe Hagedorn Henningsen genopstiller - valgt
III.
Annemarie Gantriss genopstiller - valgt
IV.
Lotte Nielsen genopstiller ikke – Sarah Rie Rasmussen blev valgt

c.

Hjemmeside (4, hvor af en skal være i bestyrelsen og to almindelige medlemmer)
I.
Lars Mathiasen (formand) genopstiller - valgt
II.
Signe Hagedorn Henningsen genopstiller - valgt
III.
Annemarie Gantriss genopstiller - valgt
IV.
Sille Mølgaard Christensen genopstiller ikke
V.
Camilla Grundvad Toldbod genopstiller - valgt
Alle på valg blev genvalgt
d.

Stævne (Minimum 4 medlemmer, hvor af en er fra bestyrelsen)
I.
Helle Jersø-Dansborg (formand) genopstiller II.
Marianne Kokholm genopstiller
III.
Charlotte Buhl genopstiller
IV.
Bente Grundvad Told genstiller
V.
Camilla Grundvad Toldbod genstiller
VI.
Gitte Mølgaard genopstiller
VII.
Dorte Høst genopstiller

Alle blev genvalgt
e.

Breddeudvalg
I.
Zenta Josepsen (formand) genopstiller
II.
Marianne Kokholm genopstiller
III.
Lene Hybel Kofod genopstiller
IV.
Sarah Rie Rasmussen genopstiller
V.
Gitte Mølgaard genopstiller
VI.
Christine
Alle blev genvalgt og velkommen til Christine T. Nielsen

Ad. Pkt. 16
Ved Camilla Grundvad Toldbod
Præmiering af 2018’s championatvindere.
Hest dressur:
Lea Dyre Jespersen med Samzung Horsebo, 66 point - vinder plakette og underlag
Pony dressur:
Léa Colding-Jørgensen med Cezar Obolensky, (fraværende) 499 point - vinder plakette, overleveret til
Marianne Kokholm
Hest spring:
Natanya Majbritt Louie Hansen med T-spark, 10 point - vinder plakette
Pony spring:
Carl Emil Marckmann med Bakkely Stella, 15 point - vinder plakette og underlag
Military Hest / Military Pony – ingen indberetninger
Tillykke til alle vindere!

Ad pkt 17
Eventuelt
a)
Ulla Taylor foreslår opstilling af slikautomat. Ulla har kontaktet Trusty boks, og de vil
gerne stille noget op. Dulle fortæller at der tidligere har været problemer med tyveri/indbrud i
automaterne. Helene fortæller at det fungerer på Holte Rideklub. Ulla Taylor undersøger nærmere.
b)

.

Dulle foreslår, at Bredde-og Juniorudvalget slås sammen. Dette kræver en
vedtægtsændring. Ulla Taylor og Dulle forsøger i første omgang vejen med rideskoleforældrene.

