
Hedensted Rideklub 

Generalforsamling torsdag d. 26. februar 2015 i Cafeteriet 

1- Valg af dirigent 

Rasmus Braun blev valgt. Generalforsamlingen er lovligt indvarslet og er en beslutningsdygtig 

generelforsamling. 

 

2- Bestyrelsens beretning 

Jeg vil begynde med at sige tak for et dejligt år. Et år som har budt på mange rigtig gode ting og 

udfordringer. 

 

Vi har på HDR fået gennemført rigtig mange ting. 

 

Vores nye inden- og udendørs bunde er kommet til sin ret, og det er blevet en fornøjelse af ride i 

dem. Samtidig har vi også lært at passe dem dagligt og holde dem løbende ved lige. 

 

Vi har fået indkøbt – med Vennernes hjælp – en ny vandingsmaskine til de udendørs baner, som 

gerne skulle tage pusten af de sandstorme, vi oplevede i sommers. Samtidig er det en hjælp til det 

daglige personale med hensyn til at køre vand på og det er tidsbesparende. 

 

Vi har nogenlunde fået skik på vores udendørsarealer med hensyn til oprydning, klipning af arealer 

og reparationer. Men foråret truer og det har igen vores store fokus. 

 

Vi har afholdt rigtig mange gode stævner, som har givet penge til klubben, og samtidig vist 

omverdenen vores fantastiske faciliteter. 

 

Vi har besluttet at ændre til træpilller i privatstalden og det træder i kraft lige om lidt. Det forventer 

vi os meget af, og det er vigtigt at det får en god start. 

 

Vi har fået indkøbt – igen med Vennernes hjælpe – nye stævnebokse som ved hvert stævne med 

overnattende heste giver penge til klubben, så vi ikke skal ud og leje så mange bokse. 

 

Vi har fået foræret en kaffeautomat som hurtigst muligt bliver sat op. Et praktisk sted kunne være 

på væggen ved teknikrummet, så der er adgang til vand og el. 

 

Vi har desværre også blevet nødt til at sætte kameraovervågning op i hallerne. Det viser sig 

desværre, at det at samle klatter op er en noget vanskeligere opgave, end vi troede. Jeg ved godt 

det er de få som ødelægger det for de fleste, men håber hermed at komme problemet til livs. Vi 

ved godt at alle ikke synes det er nødvendigt, men for at passe på banerne, er det desværre et 

nødvendigt onde… 

 



Bestyrelsen har haft fokus på forskellige punkter i 2014. Økonomien har spillet en stor rolle, hvor vi 

har forsøgt at fortsætte den gode trend , og det er heldigvis lykkes. Vi har til dels haft fulde stalde, 

en blomsterne handicapafdeling og en god elevafdeling med glade ryttere. Så fundamentet til et 

godt økonomisk år er til stede. En del uforudsete hændelser med vores hø- og halmleverandører 

har betydet yderligere omkostninger, men det har ikke ødelagt det store billede. 

 

Et yderligere fokus er frivilligheden i klubben. Vi er meget afhængige af, at vi alle tager en tørn for 

HDR. Det viser sig desværre stadig, at det for størstedelens vedkommende er de samme som 

trækker det store læs ved vore stævner. Jeg skal hermed give opfordringen videre til jer og alle 

vores medlemmer, at selv bare et par timer i ny og næ har rigtig stor betydning for klubben. 

Samtidig vil jeg gerne opfordre til at man melder sig til de forskellige udvalg, som senere bliver 

nævnt, da man dermed har mulighed for indflydelse på det fremtidige HDR. Endvidere er der 

forslag om en mere struktureret hjælperordning, som vil blive berørt senere i aften. 

 

Endvidere vil jeg allerede nu nævne noget om det største stævne, som HDR nogensinde har været 

vært for. Det er DM ponyspring i marts 2016. Det er et kæmpe setup som skal køres i stilling, og 

allerede nu er der medlemmer som er begyndt at forberede dette. Der kommer meget snart et 

brainstormingsmøde, hvor jeg vil opfordre alle til at møde op. Der er så mange medlemmer med 

mange forskellige kapaciteter i HDR, og klubben behøver disse – især til dette stævne. 

 

Jeg vil også gerne sige tak til vores nærmeste samarbejdspartnere, der tænker jeg især på Venner 

og Centre, som begge er en vigtig brik i hverdagen på HDR. 

 

Til slut vil jeg gerne sige, at jeg føler mig meget stolt …. Stolt over de mange store resultater som 

ryttere fra HDR præsterer rundt om i landet. Stolt over det gode renomé som vores rideklub har 

blandt ryttere som starter stævner her. Stolt over vores rigtig gode faciliteter, som vi skal passe på. 

Og ikke mindst stolt over jer som medlemmer, der er med til at gøre dagligdagen og vores færden 

på HDR til noget specielt. 

 

Mogens Svendsen spurgte til lovligheden af de opsatte kameraer, hvilket Bitten Kjærgaard 

bekræftede, da politiet har godkendt opsætningen. 

 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab 2014 

 

Bogholder Pia Jensen fremlagde regnskabet, og konstaterede at der i 2014 var et overskud på 

400.000 kr. mod et overskud i 2013. Der har været en medlemsfremgang på 000 fra 000 til 00 

 

Hanna Østergård spurgte til udgiften til vand, som er steget voldsomt, hvilket bestyrelsen ikke har 

nogen umiddelbar forklaring på. Søren Mortensen kontakter Vandværket. 

 



Ridehusbundene kostede 250.000 kr. at etablere, og de skal afskrives med 50.000 kr. årligt. 

Bundene er afskrevet med 50.000 kr. i 2014. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

5. Fastsættelse af gældsoptagelse 

 

Pia Jensen bad generalforsamlingen godkende, at HDR kan optage en kassekredit på 100.000 kr. 

Generalforsamlingen godkendt en kassekredit på 100.000 kr. 

 

4. Fastsættelse af kontingent. 

Nuværende kontingent på 350 kr. juniorer og 500 kr. seniorer. Bestyrelsen foreslår uændret 

kontingent. 

 

Generalforsamlingen godkendte uændret kontingent. 

 

6. Forslag til vedtægtsændringer 

Bestyrelsen har forslag til ændringer af vedtægterne §11. Ændringsforslag er markeret med kursiv 

 

§11 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære 

generalforsamling afholdes i perioden fra 31/1 – 31/3. Forsalg, 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 via lokale medier (officielle facebook sider eller lokale 

aviser). 

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 tes ved simpelt flertal. 

 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring blev vedtaget. Der gøres opmærksom på, at ændringen 

sker fra 2016, og at to ud af tre annonceringssteder skal være de samme, som før ændringen. 

 

7. Indkomne forslag 

 

Der er indkommet forslag fra Dorrit Kirchoff Hansen: 

1 Forslag om at alle medlemmer skal lægge 3 x 3 timer frivilligt arbejde i klubben i forbindelse med 

stævner/arrangementer. 

 

Generalforsamlingen drøftede frivillighed kontra tvang. Aktivitetsudvalget har udarbejdet forslag til 

en organisering af hjælperopgaver. Det blev vedtaget at bestyrelsen behandler dette forslag i 

foråret 2015 



 

2. Synlighed hvem der står for hvilke områder både i bestyrelsen og i udvalgene samt bindeled i 

mellem bestyrelse og udvalg. 

 

Det blev besluttet, at bestyrelsen lægger disse oplysninger på hjemmesiden foråret 2015. 

 

Bestyrelsen sørger for at navne og telefonnr. på undervisere , oplysningerne lægges på 

hjemmesiden foråret 2015 

 

8. Valg af bestyrelsen: 

På valg er: 

Bitten Kjærgaard, modtager genvalg 

Svend Erik Nielsen, , modtager genvalg 

Birgitte Vind, modtager ikke genvalg 

Heidi Høgdall, træder af 

Rikke Mahaffy, træder af 

 

Christoffer Hansen ønskede at opstille til bestyrelsen, men er ikke medlem af HDR og har ikke 

forældremyndighedssindehaver/værge for et barn under 18 år. 

 

Generalforsamlingen foretog afstemning om, hvorvidt Christoffer Hansen var valgbar til 

bestyrelsen. Afstemningen blev, at 26 stemte for og 18 imod.  Christoffer Hansen er dermed 

valgbar til bestyrelse. 

 

Det blev besluttet, at bestyrelsen sørger for at vedtægterne bliver ændret til 2016, således der 

bliver klarhed over reglerne. Man er valgbar til bestyrelsen, hvis man er medlem af klubben eller er 

forældremyndighedsindehaver/værge for et barn under 18 år 

 

Der blev opstillet følgende kandidater til bestyrelsen: 

 

Bitten Kjærgaard, blev valgt 

Svend Erik Nielsen, blev valgt 

IngeMarie Fie Gregersen, blev valgt 

Henrik Fast, blev valgt 

Marianne Neumann, blev valgt 

Christoffer Hansen, blev ikke valgt 

Chanette Lynge Petersen, blev ikke valgt 

Mia Rodding, blev ikke valgt, 

Tina Weng, blev ikke valgt 

Tina Fjord Michaelsen, blev ikke valgt 

 

Valg af to suppleanter til bestyrelsen 

Tina Fjord Michaelsen blev valgt 



Chanette Lynge Petersen blev valgt 

 

 

Forslag til udvalg og valg hertil 

1. Cafeterieudvalg: Søren Mortensen, Pernille Vestergård Fast, Hannah Østergård og Betina Uldall 

2. Stævneudvalg: Inge Burgård, Frederikke Neumann, Kathrine Bruun Christensen 

3. Aktivitetudvalg: Else Dalum, Trine Misfeldt, Tina Struve Andersen, Charlotte Bech Henrichsen, 

Christina Skovgaard Bech, Line Kehlet, Helle Østergaard, Tina Munkebo og Marianne Neumann. 

4. Teknikudvalg: Lars Mau, Henrik Fast, Finn Rodding, Henrik Christensen, Peter Lund og Jesper 

Petersen. 

5. Handicapudvalg: Heidi Høgdall, Hanne Skafte Christiansen og Line Kehlet 

6. Sponsorudvalg: Christoffer Hansen (Henrik Fast som support) 

7. Juniorudvalg: Gitta Madsen, Chanette Lynge Pedersen, Hanne Ulbjerg, Gitta Madsen spørger de 

nuværende medlemmer og Frederikke Neumann spørger på elevskolen. 

 

10. Valg af revisor og suppleant 

Hans Jørgen Skov og Mogens Mikkelsen med Christoffer Hansen som suppleant. 

11. Evt 

Else Dalum spurgte på status til den informationsfolder, som Aktivitetsudvalget har lavet. BK svarede, at 

folderen er blevet klippet ind som en del af de nyhedsbrev, som alle nye medlemmer får. ED ønskede, at 

folderen kan bruges til at hverve nye medlemmer. Det blev besluttet, at folderen skal printes ud, så den kan 

udleveres ved arrangementer. 

Christoffer Hansen spurgte til en mail, som han har fremsendt til bestyrelsen. Bestyrelsen vil snarest 

besvare mailen. 

Kim Killerich spurgte ind til, hvorfor springundervisningen ved Kasper Hansen om tirsdagen er ophørt. SM 

svarede, at det var Kasper Hansen, som selv opsagde samarbejdet. KK gav udtryk for, at der mangler 

kompetent springundervisning, som supplement til Morten Christensen. Der var en drøftelse, hvor flere gav 

udtryk for deres ærgrelse og frustration over forløbet. Flere udtrykte ønske, om at en klub af HDR´s 

størrelsen. SM er åben overfor yderligere springundervisning i klubben. KK tilføjede, at en hal nr. 3 kan 

tilgodese behovet for yderligere springundervisning samt mulighed for yderligere afholdelse af 

landsstævner. 

Chanette Lynge Petersen opfordrede til yderligere dressurundervisning i klubben, da de nuværende 

undervisere er fuldt optaget. Der kunne evt. være undervisning om fredagen.  

Chanette Lynge Petersen ønskede også, at der er mulighed for fri undervisning, som tilpasses den 

nuværende undervisning. 

 

 



 

 


