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Hedensted og omegns rideklub 

Referat generalforsamling  

d. 25.02.2014 kl. 19.00 i Cafeteriet  

Tilstede var: 56 personer.  

Dagsorden: 

01. Valg af dirigent 

Morten Kjærgaard blev valgt. Generalforsamlingen er lovligt varslet 

og er en beslutningsdygtig generalforsamling 

02. Bestyrelsens beretning 

2013 har været et begivenhedsrigt år for Hedensted Rideklub. Det 

har dannet rammen om en masse nye tiltag, utallige 

stævner og arrangementer. Vi har fyldte stalde og der kommer hele 

tiden nye medlemmer til. Vi er en klub i udvikling, og det skal vi 

fortsætte med at være! 

Vi har haft rigtig stor opmærksomhed rettet mod økonomien i 

rideklubben i 2013, og det har der været behov for. Derfor valgte 

bestyrelsen i starten af året, at indgå et samarbejde med bogholder 

Pia S. Jensen, som sammen med os har brugt mange kræfter på at 

få overblik og styr på driften. Pia har hjulpet os til at få en 

nuanceret indsigt i hele klubbens økonomi, og dermed givet os 

værktøjer til, at vise os hvor der skulle rettes fokus – en indsigt, vi 

ikke har kunnet have klaret os uden og som har gjort, at vi kommer 

ud af 2013 med et fornuftigt regnskab. 

Vi har fået oparbejdet et rigtig godt samarbejde med Hedensted 

Kommune og med Kultur og Fritidsudvalget I særdeleshed. Vi 

har bl.a. indgået en aftale med dem omkring sundere mad i 

cafeteriet i form af en ny ”pommes frites 

ovn”. Cafeteriaudvalget har deltaget i kurser til inspiration og 

oplæring I brugen af den nye ovn – det har været et hit og klart en 

forbedring i forhold til indeklimaet i cafeteriet. 

Stjernevejsskolen her i Hedensted starter som noget nyt op med 

talentklasser her pr. 1. august. Klubben er blevet udvalgt til at 

deltage i samarbejdet omkring talentudvikling .  Et projekt hvor 

vi som klub skal være med til at sætte rammerne 

for kvalifikation og målopfyldelse for en eliterytter. Vi er stolte over 

at være blevet udvalgt til at være en del af dette, og det bliver en 

spændende proces, der starter op 1. August i år. 
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Der kan ligeledes nævnes at kommunen har sponseret 2 elevheste – 

eller det vil sige 3 for der fulgte pludseligt et føl med. Også HDR’s 

venner har været utrolig gavmilde på den front, idet vi bl.a. kan 

takke dem for indkøbet af Krokus. 

Vi brugte det meste af foråret, sommeren og efteråret på at finde en 

måde, hvorpå vi kunne give klubbens medlemmer mere optimale 

træningsforhold - nemlig nye bunde i vores ridehaller. De gamle var 

totalt færdige og det var med ondt i maven, at der blev 

afholdt landsstævne i pony spring. Meldingen lød efterfølgende på, 

at det var sidste springs stævne på disse bunde. Det ville være en 

mindre katastrofe for klubben, da stævner som dette bidrager med 

stor omsætning, og med de rammer, klubben kan mønstre, ville det 

også være utrolig ærgerligt. Det var her Ejvind Laursen A/S trådte 

til med en hjælpende hånd I form af en rigtig god finansierings 

aftale. Det var et stort øjeblik og en utrolig lettet bestyrelse, der 

herefter gik i gang med at undersøge og søge rådgivning I, hvad vi 

skulle gøre. Resultatet er blevet rigtig godt, og beror også igen her 

på stor frivillig hjælp fra vores medlemmer og stor fleksibilitet og 

forståelse I anlægningsprocessen. Det kan vi være stolte af. Og 

klubben er faktisk blevet opfordret til at søge nogle af de rigtig store 

stævner I fremtiden. 

Og når vi nu er ved stævnerne, så bliver bestyrelsen indimellem 

spurgt om, hvordan det kan være at klubben ikke kan få råd til 

forskellige ting såsom noget ekstra og lækkert - når vi nu tjener så 

meget på stævnerne? Som I vil kunne se ved gennemgang af vores 

regnskab er det en betydelig del af vores omsætning i klubben, der 

ligger på stævnerne og andre arrangementer – og det er så store 

penge, at det er svært at finde et svar på, hvor vi skal hente så 

stort et beløb andet steds. Derfor bør der fra alle i HDR lyde en stor 

og respektfuld tak til alle de mennesker – medlemmer som ikke 

medlemmer – der stævne efter stævne er med til at sikre klubbens 

eksistens nu og her og i fremtiden. Når den tak er sagt, er det 

vigtigt at understrege, at det i fremtiden er nødvendigt med en 

holdningsændring på denne front. For stævnearrangørerne er det 

nemlig fortsat en udfordring at skaffe hjælpere nok til 

arrangementerne. For mange kryber udenom, hvilket betyder, at 

det er de samme, der trækker læsset hver gang. Ønsket til en 

holdningsændring er, at man fremadrettet tænker og trækker i flok.  
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Det duer simpelthen ikke, at det er de samme forholdsvis få, der 

hver gang trækker det store læs. Husk på, at det er alles ansvar – 

også dit og mit - og klubben kan ganske enkelt ikke køre uden.  

 

Mod slutningen af 2013 modtog bestyrelsen en stor julegave i form 

af et anonymt sponsorat på 2 nye udendørs dressurbaner lig de nye 

indendørs. Begrundelsen for sponseringen lød som følger: ”Denne 

sponsering er direkte rettet mod denne siddende bestyrelse i HDR 

grundet et utrolig godt og målrettet arbejde for klubben” – en gave, 

bestyrelsen er utrolig stolte af at give videre, og en stor tak skal 

igen lyde til den anonyme sponsor. Forarbejdet er allerede gået i 

gang og i løbet af det tidlige forår skulle begge baner gerne stå klar 

til afbenyttelse. 

I år har vi også fået fastansat en ny staldmester I form af Peter 

Lund, således vi I stalden har haft Jesper, Henriette og Peter. De 

har sammen gjort en rigtig stor indsats for at få styr på driften, og 

som nævnt har vi haft stort fokus på driften i det forgangne år. Det 

vil Pia også komme nærmere ind på ved gennemgang af 

regnskabet. Det har budt på gode og dårlige ting – godt fordi vi nu 

har fået styr på vores omkostninger i stalden, men skidt fordi det 

også har betydet, at vi for godt og vel en måned siden måtte træffe 

den utrolig svære beslutning at sige farvel til Henriette I stalden. 

Klubben står pr. 1/4 2014 over for en ekstra lønningsudgift i 

forbindelse med, at det tilskud, vi har fået i forbindelse med Lines 

uddannelse, bortfalder. Vi har været mere end almindeligt glade for 

Henriette som arbejdskraft og person, men det har været 

bestyrelsens vurdering, at dette desværre var det eneste rigtige og 

nødvendige at gøre. Vi ønsker alt mulig held og lykke til Henriette.  

At sidde som bestyrelsesmedlem for HDR er spændende og 

udfordrende. Der skal tages beslutninger om stort og småt. Alle 

Beslutninger er afgørende for klubbens fremtid og indimellem SKAL 

der tages rigtig svære beslutninger. Disse beslutninger vil altid være 

til debat, og debat og dialog er som oftest sundt. Som bestyrelse 

oplever vi også, at det i langt den største del af tiden er en 

fornøjelse, at samarbejde med så engagerede, givende og skønne 

medlemmer, som vi har i HDR. Vi har en stor del af tiden følt en  
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kæmpe opbakning fra medlemmerne, og det er vi dybt 

taknemmelige for. Kombinationen af denne opbakning og den 

gensidige dialog er nemlig så vigtig for, at man som valgt bestyrelse 

kan udføre det stykke arbejde, I som medlemmer har valgt os til at 

udføre. Husk på, at hvert medlem er ansvarlig for at bevare den 

gode stemning i klubben og at vi som medlemmer har pligt til at 

støtte op om dette. HDR skal være en klub, hvor man dyrker 

samhørighed, samarbejde, fællesskab og forskellighed – for et 

fælles bedste. 

Til slut skal lyde en stor tak til vores samarbejdspartnere, 

Hedensted kommune, klubbens udvalg, HDR`s Venner, Ridecentret 

og personalet – og til alle jer medlemmer, der er med til at forme 

den klub, som vi er så stolte af   

En ekstra bonus -  Bestyrelsen har indstillet  Lena Åmand til prisen 

som årets sportsudøver 2014, ved dette års Award Show. Det bliver 

rigtig spændende om hun også her vil sejre. 

HDR er som klub blandt de 3 nominerede til prisen året forening ved 

Award Showet og det er vi utrolig stolte af. 

Der var ingen kommentarer til beretningen. 

03. Fremlæggelse af regnskab 

Bogholder Pia Jensen fremlagde regnskabet, der var ingen 

spørgsmål, regnskabet er vedtaget. 

 

04. Fastsættelse af gældsoptagelse 

I følge dirigenten springes det over, idet det er bankerne der giver 

ja og ikke en generalforsamling. Kim Kiillerich gør opmærksom på at 

det er lovformeligt at det skal være generalforsamlingen der siger 

ok til dette.  Bestyrelsen gør opmærksom på at bankerne ikke vil 

låne ud til foreninger længere. Generalforsamlingen giver 

besmyndigelse til at bestyrelsen om at måtte optage gæld hvis 

nødvendigt og banken vil. 

05. Fastsættelse af kontingent 

Nuværende kontingent er 350 kr. juniorer/500 kr. seniorer. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Vedtages.   
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06. Forslag til vedtægtsændringer 

Bestyrelsen har 2 forslagtil hhv. § 8 og § 11. Ændringsforslag er her 

markeret med rød skrift. 

 

§8. 

Klubben ledes af en bestyrelse, der består af 5 eller 7 medlemmer. 

Valget af disse, der sker ved den ordinære generalforsamling, 

gælder for 2 år ad gangen og således, at der hvert år afgår skiftevis 

3 og 4 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen 

vælger selv formand, næstformand, kasserer og sekretær og 

fastsætter selv dens forretningsorden. Såfremt der er 6 

tilbageværende bestyrelsesmedlemmer og ingen tilbageværende 

suppleanter kan bestyrelsen supplere sig selv til det 7. medlem, 

alternativt må et medlem udtræde. Bestyrelsen sammenkaldes på 

forlangende af 2 bestyrelsesmedlemmer eller formanden. 

Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af klubbens anliggender og 

disponerer i enhver henseende på klubbens vegne. Alle beslutninger 

indenfor bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog 

således at formandens stemme afgør flertallet, når stemmerne i 

øvrigt står lige. Klubben tegnes af formanden og kassereren i 

forening. Næstformanden træder under formandens fravær i 

dennes sted. Ingen beslutning er gyldig, hvis ikke mindst 4 

bestyrelses medlemmer har været til stede. Senest 8 dage før hvert 

møde i bestyrelsen skal der offentliggøres dagsorden på 

aktivitetsadressen og på klubbens hjemmeside og der offentliggøres 

på samme måde orienterende referat senest 8 dage efter. 

Bestyrelsesansvar: at der til stadighed er overblik over, hvad der er 

sket og vedtaget i foreningen, idet sekretæren fører foreningens 

forhandlingsprotokol, denne skal foreligge i underskreven stand for 

hvert møde. Som minimum bør forhandlingsprotokollen angive, 

hvad der er vedtaget af bestyrelsen og generalforsamlingen. Mht 

økonomi skal der forelægges bestyrelsen et bogført regnskab for 

hvert kvartal samt et overblik over likviditeten. Et 

bestyrelsesmedlem skal optræde som bestyrelsesmedlem på samme 

måde, som medlemmet ville gøre i sin egen forretning eller i sit eget 

hjem med sin egen personlige økonomi. Normen er den adfærd, der 

kan forventes af en helt almindelig samvittighedsfuld borger. (al 

opførsel her ud over er personligt ansvarspådragende) 
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§11. 

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af 

bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i 

perioden fra 31/1 – 31/3. Forslag, der ønskes behandlet på 

generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 20. 

januar. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med 

dagsorden og de af bestyrelsen og medlemmerne fremsatte forslag, 

meddeles klubbens medlemmer med mindst 7 dages varsel via 

opslag på klubbens aktivitetsadresse, på klubbens hjemmeside og 

ved annoncer i den lokale avis. Generalforsamlingen er altid 

beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af de fremmødte 

medlemmer. Det enkelte medlems stemmeret kan kun finde 

anvendelse på generalforsamlingen ved personligt fremmøde. 

Forældre/værge repræsenteret på generalforsamlingen kan afgive 

stemme for medlemmer under 18 år. Beslutninger på 

generalforsamlingen tages ved simpelt stemmeflertal, 

Dagsorden er følgende: 

Valg af dirigent 

Bestyrelsens beretning 

Regnskabsaflæggelse 

Fastsættelse af gældsoptagelse 

Fastsættelse af kontingent 

Behandling af eventuelt fremkomne forslag fra medlemmer eller 

bestyrelse. 

Valg af bestyrelse 

Valg af 2 suppleanter 

Valg af udvalg  

Valg af revisor og 1 suppleant 

Eventuelt 

Hvis et medlem forlanger det, skal skriftlig afstemning anvendes 

 Der er to mindre forslag fra bestyrelsen, se omdelte. §8 og §11 

Bestyrelsen argumenterer: §8 er en foranstaltning (det er en 

tilføjelse) 
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Forslag fra Else Dalum om at det er hele bestyrelsen der tegner. Der 

mangler ifølge PJ tegningsregler. Det er "normalt" at det er formand 

og kasserer der tegner. Der skal være minimum 2.  

Bestyrelsen gør opmærksom på at det kan forhale div. processer 

hvis hele bestyrelsen skal tegne. 

§8, er vedtaget, men den tilføjelse at det er hele bestyrelsen der 

tegner. 

§11, mindre dramatisk, bare for at have lidt mere elastik til at have 

regnskaberne klar. Else Dalum mener der skal være længere elastik 

i forhold til hvornår indkomne punkter skal være bestyrelsen I 

hænde. Der skal indsætten en periode i stedet for en fast dato. 

Anders Lund fra Ridecenteret gør opmærksom på at det kan kræve 

en vedtægtsændring i de andre foreninger (ridecenteret og 

vennerne) idet deres vedtægter står at det skal være i januar eller 

februar. 

Forslag om at lade være med at ændre i §11 men at der 

koordineres fremover med de to andre bestyrelser. 

Dette blev vedtaget. 

 

07. Indkomne forslag – ingen indkomne forslag 

 

08. Valg af bestyrelsen  

På valg er 

Rikke Mahaffy, modtager genvalg, og blev valgt. 

Lars Mau, modtager genvalg, og blev valgt. 

Heidi Høgdall, modtager genvalg, og blev valgt.  

Annette Mortensen, træder af 

Søren Mortensen stiller op til bestyrelsen, og blev valgt.  

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

Bestyrelsen foreslår Birgitte Vind, Birgitte blev valgt. 

Forsamlingen foreslår Gitta Madsen, Gitta blev valgt. 
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09. Forslag til udvalg og valg hertil  

1: Cafeteriaudvalg 

Oluva Johannesen holder, Mia Rodding holder en pause.  

Søren Mortensen holder. 

Tina Mau fortsætter 

Alice Bredahl blev valgt 

Anne Sofie Fisker stiller op og blev valgt 

Jane Bonde meldte sig og blev valgt 

Natacha Ousen Christensen meldte sig blev valgt 

2: Stævneudvalg 

 Mia S Dickow er kontakt person for udvalget. 

Peter Lund har meldte sig og blev valgt 

 

3: Aktivitetsudvalg 

Else Dalum nævner at samarbejdet med bestyrelsen ikke har været 

optimalt. Bedre dialog. Forventningsafstemning mangler. Bedre 

orientering og møder med bestyrelsen, referater skal sendes til hele 

bestyrelsen. 

Trine Misfelt og Helle Jakobsen meldte sig og blev valgt.  

4: Handicapudvalg                                                               

Hanne Skafte, Line Kehlet er i udvalget nu. Heidi Høghdall er 

bestyrelsesrepræsentant for udvalget. Fortsætter uændret.  

5: Teknikudvalg 

Udvalget består af: Lars Mau, Henrik Christensen, Finn Rodding  

(Anders Lund trækker sig, men kan evt. Hjælpe lidt) 

 Jesper Pedersen og Mads Mortensen meldte sig og blev valgt. 

6: Sponsorudvalg 

Udvalget består af: Channette Pedersen og Dorrit Hansen og Mette 

Voldgaard. Der er ikke behov for flere medlemmer I udvalget pt 

7: Juniorudvalg 

Sofie Mortensen og Sofie Madsen har meldt sig og er valgt. Annette 

Mortensen har meldt sig og er valgt som tovholder. 
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10. Valg af revisor og 1 suppleant  

 Hans Jørgen Skov og Mogens Svendsen fortsætter. 

 

11.  Evt.  

Dorrit Hansen; Hjælpere til stævner, mangler igen igen....Dorrit 

havde det også på generalforsamlingen sidste år. Det er 

tilbagevendende at det er et problem at skaffe hjælpere 

Forslag sidste år om at der skulle være krav til alle medlemmer at 

man SKAL hjælpe når man er medlem. Bestyrelsen lovede at 

diskutere det og vende tilbage med Dorrit har ikke oplevet at man 

er vendt tilbage. 

Dem der skal finde hjælpere bruger mange mange ressourcer på at 

få dækket hjælperlisten. 

Synes vi skal finde en løsning på enten at skulle levere et fast 

timetal frivillig hjælp pr. År eller betale ekstra. 

Heidi Høghdall fortæller at det er drøftet i best. Bestyrelsen foreslår 

at der skal nedsættes et udvalg som kommer med løsningsforsalg 

som fremlægges for bestyrelsen. 

Mia Rodding nævner et nyhedsbrev til elevskolefolk der skulle 

sendes ud. Informationen mangler. 

Diskussion medlemmer imellem om antallet af stævner 

Aktivitetsudvalget påtager sig at lave en folder. 

Mads Mortensen nævner at det ikke er alle der er på Facebook og  

efterlyser en mail/nyhedsbrev udsendt 

Finn Rodding foreslår en medlemsaften der hedder visioner/mission 

Finn nævner at det er elevskolen der er fødekæden og dem der skal 

kæles for. 

Kan vi lave en lille gruppe der kan finde muligheder? 

Line Kehlet, Lotte Henrichsen, Ulla Gam Hansen meldte sig. 

Dorrit havde et punkt mere. I andre rideklubber hylder man 

hinanden, hvorfor er det ikke os? Kunne f.eks. gøres på Award agtig 

måde. 
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HDR award er foreslået og afholdes i forbindelse med Nytårskuren 

Hanne Bruun har været med til at starte championatslister op andet 

sted og vil gerne igen I HDR started et op. 

Channette Pedersen efterlyser at klubånd nomineres. 

  Blomst til afgået Formand Annette Mortensen. 

 

 

Ref.// Helena Alex 

 

 
 

 


