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Referat af generalforsamling torsdag d. 23. marts 2017 i 
Cafeteriet på HDR 

 
01: Valg af dirigent 
 
Rasmus Braun blev valgt, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet 
 
02: Bestyrelsens beretning 
 
Tak for 2016 – det har været et fantastisk år for HDR, intet har været let – men det været rigtig 
spændende og udfordrende. Bestyrelsens sammensætning med forskellige kompetencer har gjort 
os til et stærkt hold – vi er bestemt ikke altid enige – måske er det vores styrke. 
 
Vi har haft fokus på økonomi og mange af de besparelser vi har sat i gang er begyndt at bære 
frugt, derfor kommer vi rigtig flot igennem 2017 med et overskud på ca. 417.000 kr. mod et 
overskud i 2016 på ca. 110.000 kr. 
 
Vi har samtidig formået at afvikle en stor del af vores gæld, således vi forventer at være gældfri pr. 
31.12. 2017. 
 
I 2016 har vi fået nye medarbejdere i stalden, to elever og en berider, som samtidig fungerer som 
daglig leder – alt sammen for at højne service og niveau på HDR, og gøre det til et bedre sted. 
 
Det er bestyrelsens opfattelse, at vi har en rigtig god tone i stalden – der er opstaldere der er rejst 
– der er kommet mange nye til med et friskt pust – faktisk har vi kun en ledig ponyboks. Fnidder i 
krogene løser ikke noget – lad os tale pænt og løse uoverensstemmelserne med det samme til 
glæde for alle. 
 
Hvad har vi egentlig lavet i 2016? 
 
Afholdt nogle meget flotte stævner med stor tilslutning og meget ros – fra interne stævner, 
ridelejr til DM i pony spring. Det kan vi kun, fordi vi har de mest fantastiske rammer, men også kun 
fordi vi har mange ildsjæle, som bærer det hele igennem. 
 
Vi skal i fremtiden være meget bedre til at give bare lidt af vores fritid til HDR – uden frivillige 
hjælpere kan vi intet! Stævner er en vigtig indtægtskilde, som vi ikke kan undvære – ingen stævner 
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ingen klub. Bestyrelsen appellerer til jer alle om at give bare en lille smule mere i fremtiden, så vi 
sammen kan skabe en af Østjyllands bedste rideklubber. 
 
Har du lagt mærke til, at vi har renoveret/fornyet HDR? 
 
Nye porte i stalden, nye bokse i laden, nyt udendørs cafeteria og sekretariat, ombygning af bokse i 
stalden, varmt vand på spiltorv, vaskerum og vaskemaskine, varme i sadelrum, LED lys i haller, nye 
halmvogne, nyt hegn på folde, nyt plasthegn på udendørs springbane, ny vej ved folde, malet 
gang/cafeteria/toiletter og meget mere bag kulisserne – Alt sammen med hjælp fra Vennerne og 
Centret/sponsorer og en masse frivillige hænder – tak for det! 
 
Alt i alt er vi på rette vej – lad os vise, hvad vi kan i 2017. 
Sluttelig skal der lyde en kæmpe tak til alle medarbejdere og alle de frivillige der giver et nap med 
– uden jer – kunne vi ikke have så stor succes. 
 
”Kun sammen kan vi skabe – hver for sig vil vi tabe” 
 
Bestyrelsens beretning blev godkendt. 
 
03: Regnskabsaflæggelse 
 
Bogholder Mia Holm Rodding fremlagde regnskabet for 2016 og konstaterede, at der var et 
overskud på ca. 417.000 kr. med et overskud i 2015 på ca. 110.000 kr. 
 
Der er et fald på 20 seniormedlemmer, men det er et mindre udsving, da der er ca. 450 
medlemmer i alt. 
 
Der er en stigning på ca. 230.000 kr. i undervisning, og det er både elevskole og private, hvor der 
bl.a. er ansat en berider i klubben. 
 
Der er et fald i ridehuskort, men der er ofte lidt udsving på denne post. 
 
Der er et fald på ca. 100.000 kr. i opstaldning, hvilket både skyldes ledige bokse samt 
sammenlægning af bokse, således der i alt er færre bokse. 
 
Der er et fald i tilskud på ca. 100.000 kr. i lokale og medlemstilskud fra Hedensted Kommune, 
hvilket skyldes en ændring i Kommunens tildeling. Derimod har klubben fået et tilskud til andet på 
100 000 kr. fra Kommen. Vennerne har ligeledes bidraget med tilskud, således klubben i alt har 
fået tilskud for 728.000 kr. 
 
Cafeteriet har givet øgede indtægter for ca. 44.000 kr., hvilket bl.a. skyldes afholdelse af DM pony 
spring. Dette stævne gav i alt et overskud på ca. 160.000 kr. 
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Klubben har haft diverse udgifter, bl.a. har klubben betalt startgebyrer ved deltagelse i hold 
distriktsmesterskaber samt DM. Dette tilskud vil ikke blive givet i samme omfang i 2017. 
 
Der har været lidt øgede udgifter til personale, hvor der pr. 1. august 2016 blev ansat en berider 
og derudover er der to elever i stalden. 
 
Udgifterne til leasing er faldet, hvilket bl.a. skyldes at den røde maskine er indkøbt. 
 
Der er en besparelse på ca. 53.000 kr. ved bortskaffelse af møg, og det forventes at denne 
besparelse er permanent. 
 
Udgifterne til forsikring for 2016 er bogført i 2015. men er ikke et udtryk for at rideklubben ikke er 
forsikret. Klubben er forsikret. 
 
Der er indkøbt LED lamper, hvorfor der fremover forventes en besparelse på EL. 
 
Klubben har fortsat et stort tilgodehavende hos medlemmer, herunder handicap. Bestyrelsen har i 
2016 strammet op på inddrivelsesprocessen, og forventer at tilgodehavender fortsat falder i 2017. 
 
Der er en stor varebeholdning bl.a. cafeteriet, sløjfer, foder, spåner og træpiller, hvilket er et 
udtryk for at klubben køber stort ind. 
 
Der er penge i kassen og banken svarende til i alt ca. 300.000 kr. og ligeledes udvikler 
egenkapitalen sig positivt. 
 
Der er betalt på klubbens gæld, og bestyrelsen afvikler den resterende gæld i 2017 således der pr. 
31.12.2017 ikke længere er gæld. 
 
 
04. Fastsættelse af gældsoptagelse 
 
Bestyrelsen har iflg. vedtægterne mulighed for at optage gæld for 100.000 kr. Denne mulighed 
ønsker bestyrelsen fortsat at have, men forventer ikke, at det bliver nødvendigt. 
 
 
05: Fastsættelse af kontingent 
 
Nuværende kontingent er 350 kr. for juniorer og 500 kr. for seniorer. Bestyrelsen foreslår uændret 
kontingent. 
 
Generalforsamlingen godkendte uændret kontingent. 
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06: Behandling af evt. indkomne forslag fra medlemmer eller bestyrelse 
 
Der er ikke indkommet forslag. 
 
 
07: Valg af bestyrelse 
 
På valg er: 
IngeMarie Fie Gregersen – modtager ikke genvalg 
Henrik Fast – modtager genvalg 
Marianne Neumann – modtager genvalg 
Svend Erik Nielsen – modtager genvalg 
 
Der blev opstillet følgende kandidater til bestyrelsen: 
 
Henrik Fast, blev valgt 
Marianne Bolbro Neumann, blev valgt 
Svend Erik Nielsen, blev valgt 
Marlene Christensen, blev valgt 
 
 
08: Valg af suppleanter 
 
Henning Pedersen 
Holger Poulsen 
 
 
09.: Valg af udvalg 
Cafeterieudvalg – ingen ønskede at indtræde, hvorfor bestyrelsen arbejder videre med en løsning. 
Generalforsamlingen godkendt dette. 
 
Stævneudvalg – Inge Burgård, Kathrine Bruun, Ulla Gam Hansen, Carina Overgaard, Dorrit Hansen 
og Marianne Neumann. 
 
Aktivitetsudvalg – ingen ønskede at deltage. Interne stævner er overført til stævneudvalget og 
øvrige aktiviteter til Venner. Afholdelse af ridelejr afventer. Bestyrelsen vil drøfte dette.  
 
Elevskoleudvalg- undervisere og repræsentanter fra bestyrelsen 
 
Handicapudvalg – Hanne Skafte Christensen og bestyrelsen. 
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Teknikudvalg – Henrik Fast, Finn Rodding, Svend Erik Nielsen, Henrik Christensen og Mads 
Mortensen 
 
Sponsorudvalg – Ann Worm, Lone Toft Axelsen. 
 
Juniorudvalg – Mette Fogsgaard Sørensen og Dorrit Hansen. 
 
 
09: Valg af revisor og 1 suppleant 
 
Hans Jørgen Skov og Mogens Svendsen 
 
 
10: Evt. 
 
Generalforsamlingen drøftede kommunikation, og var enige i, at dette er et indsatsområde. 
 
Dorrit Hansen gjorde opmærksom på, at ting der bliver slået op på staldens facebook side, men 
som også har den øvrige klubs interesse, også skal slås op på den fælles facebook. 
 
Der blev opfordret til, at der kommer flere oplysninger på hjemmesiden både hjælperlister til 
stævner, arbejdsdage m.v.. Derudover kunne et nyhedsbrev være relevant samt oplysninger på 
staldmøderne også have interesse udover stalden. 
 
Ulrikke Kjeldgaard gjorde opmærksom på den afstand der er mellem elevskolen og de private, 
hvor de private ikke indbyder til fællesskab.  Der blev opfordret til at skabe en større grad af 
fællesskab/fællesskabs ånd. 
 
Der var et ønske fra opstalderne om en grundig gennemgang af foderautomaterne, hvilket 
bestyrelsen lovede. 
 
Der var forslag om at udarbejde en tilfredshedsundersøgelse. 
 
Der blev spurgt til, hvornår der bliver ilagt nye flogger. Bestyrelsen vil snarest tage beslutning 
herom. 


