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Generalforsamling 2012 
D. 21.02.12 kl. 19.00 i Cafeteriet -  i alt ca. 75 deltagere (ikke alle er stemmeberettigede) 

Referat: 

1. Valg af dirigent. 

Torben Lindskjold blev valgt. 

2. Bestyrelsens beretning 

Rasmus Braun (formand) fremlagde beretningen. Beretningen blev godkendt. 

3. Fremlæggelse af regnskab 

Karen Tang Petersen (Kasserer) fremlagde regnskabet. Samlet underskud på 256.000 kr. i 
alt. De 170.000 kr. på driften. Regnskabet er godkendt.  

4. Fastsættelse af gældsoptagelse 

Generalforsamlingen godkender en gældsoptagelse på 150.000 hvis det bliver nødvendigt. 

5. Fastsættelse af kontingent  

Foreslår at vi bibeholder kontingentssatserne. Godkendt 

6. Indkomne forslag  

Forslag til vedtægtsændring til §4 fra Helena Alex.                                                     

Nuværende ordlyd:                                                                                                           
Senest 8 dage før hvert møde i bestyrelsen skal der ophænges dagsorden på 

rideskolen, og der ophænges orienterende referat senest 8 dage efter .                                            

Forslag til ny ordlyd:                                                                                                           
. og der ophænges orienterende referat senest 14 dage efter møde. Ligeledes skal 

referatet være tilgængeligt senest 14 dage efter på hjemmesiden . 

Forslaget blev godkendt. 

Forslag til vedtægtsændring til §7 fra Helena Alex.                                                     

Nuværende ordlyd:                                                                                                      
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i 

hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.                                                        

Forslag til ny formulering:                                                                                          
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen I 

hænde senest 8 dage før på mail til bestyrelsen@hedenstedrideklub.dk. Indkomne 
forslag hænges op på HDR umiddelbart efter bestyrelsen har modtaget forslaget . 
Sådan at medlemmerne har mulighed for at se forslagene og forholde sig til det/dem 
INDEN generalforsamlingen. 

Forslaget blev godkendt.   
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7. Valg af bestyrelsen  

På valg er

 
Rikke Mahaffy, modtager ikke genvalg 

Holger Poulsen, modtager ikke genvalg  

Rasmus Braun, modtager genvalg 

Helena Alex, modtager genvalg 

Karen Tang Petersen er ikke på valg, men trækker sig af private årsager 

Valg af 1 suppleant til bestyrelsen, Dorrit Hansen ønsker ikke at forsætte. 

Forslag : 

 

Ellen Andersen 

 

Trine Misfelt 

 

Helena Alex 

 

Rasmus Braun 

Umiddelbart så det ikke ud til at der var andre/flere end de 4 der opstillede til 
bestyrelsen. Efter lidt snakken frem og tilbage viste det sig at der var en gruppe der 
ønskede at opstille til bestyrelsen, men at de kun ville hvis de kunne være i 
bestyrelsen sammen og kun hvis Steen Rasmussen stillede op. Steen Rasmussen 
var ikke medlem af klubben og repræsenterer ikke medlem under 18 år, hvilket er de 
kriterier der står skal være opfyldt i §3 i vedtægterne for at kunne opstille. (Der var 
forud for generalforsamlingen ikke

 

modtaget forslag om vedtægtsændringer til denne 
paragraf). Dirigenten opfordrede til at man kunne tilsidesætte vedtægterne ved at 
stemme om hvorvidt Steen Rasmussen kunne få lov at opstille. Der blev derfor holdt 
afstemning ved håndsoprækning. Resultatet blev at Steen kunne opstille. Herefter 
var der en del der meldte sig. 

 

Sten Rasmussen  

 

Ole Mortensen  

 

Heidi Høghdall 

 

Tina Corneliussen 

 

Stina Sørensen 

 

Susanne Sønderskov 

Herefter var der skriftlig afstemning. Stemmetællere var Mogens Kristensen og 
Carsten Ringer.  

Følgende blev valgt for 2 år: Ole Mortensen, Susanne Sønderskov, Ellen Andersen 
og Steen Rasmussen. 

Følgende blev valgt for 1 år: Rasmus Braun, Tina Corneliussen, Heidi Høghdal. 

Stina Sørensen blev valgt som suppleant for 2 år (=2. Suppleant). I forvejen er 
Christina Bendorf 1. Suppleant og er suppleant 1 år endnu. 
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8. Valg af /til udvalg.  

1:Cafeterieudvalg                                                                                                  
Rasmus Braun, Oulova Johannesen, Oda, Margrethe Hermansen, Mia Rodding 

2:Springbaneudvalg                                                                                                  
Ingen blev valgt, da ingen ønskede at stille op. Allerede om 14 dage er der 
distriktsstævne i pony spring og det er derfor vedtaget at det er en bestyrelsesopgave 
at få løst opgaverne/sørge for at finde nogen der kan løse opgaverne til dette stævne. 

3:Dressurbaneudvalg                                                                                                
Stina Sørensen, Stine Mortensen,Katrine Rasmussen, Mette Mau, Simone Eickhardt. 

4:Stævneudvalg                                                                                                      
Køres som projekter som hidtil. Inge Burgaard vil gerne stå for dressuren i 
forbindelse med distriktsstævner og landsstævner. Der er ikke nogen der har meldt 
sig til springningen. Der blev snakket og opfordret kraftigt, men ingen stillede op. 

5:Aktivitetsudvalg                                                                                                       
Else Dalum, Lisbeth Ottosen, Lotte Hinrichsen, Line Kehlet og Helena Alex  

6:Handicapudvalg      
Hanne Skafte 

7:Teknikudvalg                         
Anders Lund, Kurt Sørensen, Gert Johannesen, Torben Lybker, Lars Mau, Henrik 
Christensen 

8:Juniorudvalg                                                                                                     
Natascha Christensen, Cathrine Jensen, Emma Alex, Cecilie Mahaffy. 

Ifølge vedtægterne konstituerer bestyrelsen sig selv og vælger repræsentant til hvert 
udvalg. Bestyrelsen har konstituerende møde tirsdag d. 28.2.2012. 

9.  Evt. 

Vin deles ud til afgående bestyrelsesmedlemmer, Karen Tang Petersen, Holger Poulsen, Rikke 
Mahaffy og Helena Alex  

Helena Alex // 27.02.2012  
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