Holmegårdens Rideklub, Vassingerødvej 93, 3540 Lynge.

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19.00-21.00
I rytterstuen på klubbens adresse
Dagsorden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

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.

Referat
Ad. Pkt. 1
Bestyrelsen foreslår Pernille Lykke Toxværd.
Pernille er syg, Bestyrelsen foreslår Rikke Funch Rasmussen
Vedtaget
Ad. Pkt. 2
Bestyrelsen foreslår Sarah Rie Rasmussen.
Vedtaget
Ad. Pkt.3
Ved formand Signe Hagedorn Henningsen.
Bestyrelsens beretning 2019
Året 2019 har budt på mange spændende timer på Holmegården, og det har været et travlt år for såvel bestyrelse, de
forskellige udvalg og ejere.
Generelt
-

Bub og Povl har fået rideskolen tilbage (Velkommen Bub og Povl ) med en flok rideskolerytterne, der er dejligt
aktive ved både stævner og ferieaktiviteter, og vi synes, at de økonomiske tilskud klubben bidrager med i den
forbindelse er godt givet ud.
Vi har fået en flot ny hjemmeside - og alle medlemmer har nu oprettet en profil.
Vi blev nødt til at gennemgå endnu en kritisk revision af regnskaberne grundet en anmeldelse. Vi holdt et godt og
konstruktivt møde med Allerød Kommunemen.
DIF & DGI's foreningspulje på 17.700kr gik til til terapiuddannelse af Maria Nielsen i 2020. Maria fortæller, at
hun allerede har afprøvet sin nye kunnen på et medlem.

Aktiviteter:
Der har været mange spændende aktiviteter i gang på gården: Især kan fremhæves
-

-

Miljøtræningskursus med politimand samt dressurkurser med Karina Watson, Tone og Line Hass. Disse kurser
er arrangeret af medlemmerne selv, hvilket vi sætter stor pris på. Engagement i klubben er det der driver den
fremad.
Vi har igen fået et hold af ”private” ponyryttere, der ligeledes arrangerer og afholder interne ponydage, hvor
der leges og trænes discipliner, man ikke normalt ser i ridehusene -f.eks. Lambi-ræs, 6-dages løb mm.
Hesterytterne er lettere misundelige!
Af sociale arrangementer har vi bl.a. haft en fantastisk tur i skoven sidste søndag i advent, hvor over 20 ryttere
deltog og endnu flere mødtes til kakao og æbleskiver i rytterstuen bagefter. Tak til breddeudvalget for gode
initiativer.
Sille har gen-startet ryttermærkekurserne med fin tilstrømning. Tak for det.
Vi havde en arbejdsdag med overvældende deltagelse, der blev ordnet rytterstue, malet spring og barriere og
meget mere. Virkelig hyggelig og produktiv dag på gården, selvom vejret var grimt.
Vi deltog også i årets Aktiv Fritid i Allerød Bymidte. Vi var mødt talstærkt op med ponyer og pavillon - men
vejret var absolut ikke med os. Også den dag øsede det ned og vi var meget alene nede i vores ende sammen
med Allerød tennisklub. Da det klarede op lidt hen ad formiddagen kom der heldigvis masser af glade kunder i
butikken, og vores søde rideskole- og ponypiger vandrede tålmodigt op og ned ad MD Madsensvej iført flotte
HGR-kasketter. Tak til alle hjælpere til denne event.
Røde Kors Sjælsmark har været her en gang om ugen med minibussen fyldt med glade, livlige børn. Tak til
Bub og Jakob for at stå for dette! Klubben desværre kun har bidraget med gratis gæste-medlemskaber og udlån
af sikkerhedsudstyr.

Stævner
Igen i år har stævneudvalget overgået sig selv med 2 åbne dressurstævner og 2 springstævner samt internt
fastelavnsstævne og halloweenstævne.
Der er en stor tilstrømning udefra til vore stævner, hvilket er rigtig sundt for klubbens økonomi. I forbindelse med
dressurstævnet i september blev der udsendt en spørgeskemaundersøgelse (Players 1.st, DRF regi ) hvis resultat
understregede, at stævneudvalget gør et fantastisk godt stykke arbejde. Der er dog stadig behov for, at vi alle melder os
som hjælpere, så de lange dage kan afvikles uden at nogen bliver alt for overbebyrdet.
Tak til stævneudvalget for den flotte indsats.
Sikkerhed:
Året har budt på en del uheld, både af den slags, der kræver blå blink og dem uden. Vi har valgt at sætte sikkerheden på
dagsordenen i år, og der vil komme forskellige tiltag i den retning.
Undervisere og undervisning
Fordelingen af undervisningstider gik glat i år, alle var konstruktive og mødelederen i topform.
Vi har haft en del forespørgsler om undervisningstilladelse og mulighed for eksterne undervisere.
Vi har drøftet alle henvendelser indgående, men har indset, at vi mangler nogle præcise retningslinjer for til hvem,
hvorfor og hvordan vi giver undervisningstilladelser. Dette er der blevet nedsat et udvalg til, som er ved at udarbejde
disse således at vi kan tilgodese medlemmernes behov både med hensyn til økonomi og rideniveau bedst muligt.
Materiel:
- Lars har bygget et flot, nyt dommerskur og det indendørs dommerskuer er blevet lukket af. Mange tak til Lars!
- Vi arbejder på at rejse økonomi til at overdække rotunden. Det har nok lange udsigter.
- Der er indkøbt mobilt vandingsanlæg som både kan bruges i lille ridehus og på udendørsbanerne. Er dog ikke
superaktuelt lige pt!!!
- Vi skal have udskiftet højttalersystem og er ved at finde ud af, hvordan dette kan gøres.
- Vi har sat en større post af til dræn af udendørsbanerne.
Bestyrelsen har haft et hyggeligt og konstruktivt samarbejde i årets løb og glæder sig til nye udfordringer i 2020.
Ad. Pkt. 4
Ved kasserer Lykke Christensen og formand Signe Hagedorn Henningsen.
Godkendt

Ad. Pkt. 5
Ved kasserer Lykke Christensen.
Godkendt
Ad. Pkt. 6
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, men ønsker at yde ”miniput” rabat til de 0-7 årige. Nuværende
aktivt kontingent: under 25 årige får 100 kr i rabat i forhold til seniorer. Vi ønsker at give de 0-7 årige en rabat
på 250 kr, svarende til et kontingent på 350 kr. årligt. På nuværende tidspunkt drejer det sig om 7
medlemmer. Rideskolen ønsker fast miniput hold, så muligvis 5-6 medlemmer mere. Bestyrelsen ønsker, at
det gælder fra jan 2020.
Vedtaget
Klubben har i flere år tilbudt ”stævnemedlem-skab”. Det er desværre ikke blevet tilføjet til vedtægterne, men
kun været beskrevet i bestyrelsesreferater. Derfor er det indsat som punkt under vedtægtsændringer.
Vedtaget
Ad. Pkt. 7
a)
Forslag fra bestyrelsen:
Bestyrelsen (Lars er ikke blevet spurgt) ønsker at gøre Lars Mathiasen til æresmedlem.
Lars har været ”ponyfar” i mange år, og vi håber på at beholde dig i klubben, selvom ”ponyrytteren”
flytter.
Lars har i mange år siddet i klubbens bestyrelse, hvor han har påtaget sig opgaver med blandt andet
arbejdsdage og hjemmeside. Lars har beriget bestyrelsesmøderne med smil, latter og været god til
at få ro på damerne.
Lars har bygget 2 flotte dommerskure til klubben, og går altid forrest til arbejdsdagen. Mange vil
også mindes Lars stående i rendegraverens skovl med motorsav – skovstien skulle studses.
Ønsker du hjælp, går du aldrig forgæves hos Lars.
Vedtaget med applaus

b)

Forslag fra bestyrelsen:
Under mødet med DRF omkring spørgeskema værktøjet Players1st talte vi (Signe, Helle og DRF
konsulent Michael Juul Jensen) om klubbens formål, som er let beskrevet i klubbens vedtægter.
Bestyrelsen ønsker frem mod næste generalforsamling at videreudvikle klubbens formål.
Bestyrelsen vil nedsætte en arbejdsgruppe styret af Sarah Rie Rasmussen, alle er
velkomne til at deltage i arbejdsprocessen.

Ad. Pkt. 8
Igennem flere år er der desværre ikke blevet indskrevet vedtægtsændringer, som er vedtaget på
generalforsamlingen. Det er nu rettet, og vedtægterne er vedhæftet indkaldelsen.
Bestyrelsen har følgende forslag til nye vedtægtsændringer:
§4 Medlemmer:
Efter beskrivelsen af passive medlemmer ønskes tilføjet: ”Stævnemedlemmer kan optages i klubben og har
ret til at starte stævner på og for Holmegårdens Rideklub, dog ikke klubbens klubmesterskabsklasser.
Stævnemedlemmer har ikke ret til at deltage i daglige ridesportslige aktiviteter på Holmegårdens Rideklubs
adresse.”
Vedtaget
§5 Hæftelse
Til den kritiske revision med Allerød Kommune blev vi opfordret til følgende tilføjelse:
Bestyrelsen hæfter personligt ved en evt. gæld pga. af misbrug af tilskud.
(Det står i folkeoplysningsloven § 31 og står ikke til diskussion. Revisorerne fra Allerød Kommune tilbyder at
komme ud og tale med os om hvilket ansvar, man reelt påtager sig som bestyrelsesmedlem af en forening
som vores.)
Vedtaget.
§7 Kontingent
Ønsker at tilføje:
Klubbens formand og kasserer tilbydes frit kontingent i siddende periode. Vedtaget

§8 Sammensætning
Ændring i udvalgsnavne:
Nuværende:
1. Hjemmesideudvalg.
2. Materialeudvalg.
3. Bundudvalg.
4. Stævneudvalg
5. Kantineudvalg
6. Juniorudvalg.
7. Vismandsudvalg
Ønskes ændret til
1. It og kommunikationsudvalg
2. Materialeudvalg
3. Baneudvalg
4. Stævneudvalg
5. Junior- og breddeudvalg
Vedtaget
Ad. Pkt. 9
Formand Signe Hagedorn Henningsen er ikke på valg.
Ad. Pkt. 10
Kasserer Lykke Christensen er på valg, og ønsker ikke genvalg.
Tak til Lykke for et godt års samarbejde.
Bestyrelsen foreslår Sarah Rie Rasmussen. Valgt
Ad. Pkt. 11
Der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer:
Lars Mathiasen
Ulla Taylor
Sille Mølgaard Christensen
Valgt
Ad. Pkt. 12
Der skal vælges to suppleanter.
Line Hass
VALGT
Helle Jersø-Dansborg VALGT
Ad. Pkt. 13
På generalforsamlingen skal der vælges medlemmer til junior (bredde)udvalget (minimum 1 skal være over
18 år og fungerer som formand). Efter disse slås sammen:
a. Zenta Josephen er valgt som formand
b. Ulla Taylor er valgt som næstformand
c. Resten af medlemmerne står under pkt. 15 e.

Ad. Pkt. 14
Der skal vælges to revisorer og en revisorsuppleant:
a. Bente Raagaard Thomsen (revisor) er på valg og genopstiller. VALGT
b. Birgitte Hass (revisor) er på valg og genopstiller. VALGT
c. Kirsten Johansen (revisorsuppleant) er VALGT

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 Gantriis genopstiller 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 Gantriis genopstiller VALGT
IV.
Britt Asnæs Kattrup VALGT

d.

Stævne (Minimum 4 medlemmer, hvor af en er fra bestyrelsen)
I.
Helle Jersø-Dansborg (formand) genopstiller VALGT
II.
Charlotte Buhl genopstiller VALGT
III.
Dorte Høst genopstiller VALGT
IV.
Rikke Funch Rasmussen opstiller VALGT
V.
Britt Kattrup opstiller VALGT
VI.
Mathilde Møller opstiller VALGT

e.

Breddeudvalg (slås sammen med juniorudvalg!)
I.
Zenta Josepsen (formand) genopstiller VALGT
II.
Gitte Mølgaard genopstiller VALGT
III.
Tove Christensen opstiller
IV.
Signe Hagedorn Henningsen opstiller
V.
Frida Skjoldager Tang
VI.
Kirstine Thagaard Jacobsen
VII.
Luna Mølgaard VALGT

Ad. Pkt. 16
Ved Camilla Grundvad Toldbod – Sarah Rie Rasmussen melder sig til at overtage
Præmiering af 2019’s championatvindere.
Hest dressur:
Trine Stokbro Korsgaard med Pinoccio 92 point
- vinder plakette
Camilla sender mail.
Hest spring:
Vicky Mathiesen med Dejo 97 point
- vinder plakette og underlag
Pony spring:
Carl Emil Marckmann med Bakkely Stella 14 point
- vinder plakette og underlag
Pony dressur/ Military Hest / Military Pony – ingen indberetninger
Tillykke til alle vindere!

Ad pkt. 17
a)
Kirsten Johansen foreslår to badevægte til kropsbevidsthedstræning
b)
Signe Hagedorn Henningsen nævner mulighed for at bestille specielt tøj hjem
c)
Kirsten Johansen foreslår en gave til formand Signe, der laver et kæmpe stykke arbejde
d)
Zenta foreslår en konto til bredde/junior udvalget, så de selv kan disponere over
arrangementspenge. Formanden fortæller at pengene skal ind over klubben. Der bliver præciseret at
man altid kan søge bestyrelsen om tilskud til et arrangement.
e)
Rikke Albrektsen foreslår en ændring til hjemmesiden, således at man ikke skal gennem
betaling for hver klasse man tilmelder sig.
f)
Helle Jersø spørger om der fortsat skal sendes forespørgsel til bestyrelsen ved
arrangementer, JA siger Povl – der er mulighed for at se om rytterstuen er booket på Holmenyt
under meddelelser.

