
  
Referat fra generalforsamling den 23/2 2010 

Dagsorden:  1. Valg af dirigent  

2. Bestyrelsens beretning 

3. Regnskabsaflæggelse 

4. Fastsættelse af gældsoptagelse 

5. Fastsættelse af kontingent  

6. Vedtægtsændring 

7. Valg af bestyrelsen + 2 suppleanter:    

På valg er  Rikke Mahaffy modtager genvalg. 

Helena Alex modtager genvalg    

Kirsten Dam modtager ikke genvalg    

Rasmus Braun og Holger Poulsen modtager valg.  

8. Valg af udvalg. 1:Cafeterieudvalg 2:Springbaneudvalg 3:Dressurbaneudvalg 
4:Stævneudvalg 5:Aktivitetsudvalg 6:Handicapudvalg 7:Teknikudvalg.   

9. Valg af revisorer og en suppleant.   

10. Evt.      

Der var 43 fremmødte. 

Ad 1 Morten Broch vælges til dirigent, konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og 
gennemgår dagsordenen. 

Ad 2 Kommentarer til formandens beretning: Ingen Beretningen godkendes. 

Ad 3 Regnskabsaflæggelse. Spørgsmål til regnskab. Der spørges til udgifter til bortskaffelse af 
møg. Regnskabet godkendt. 

Ad 4 Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til at optage kassekredit på op til dkk 150.000,- Dette 
godkendes. 

Ad 5 Uændret kontingent: Junior kr. 350,00 og senior kr. 500,00 pr år. 

Ad 6 Ordlyden i §9 ændres fra linie 3  Ekskluderingen får virkning straks, men skal

 

forelægges 
medlemmerne til godkendelse på næste ordinære generalforsamling  til kan om 
medlemmet ønsker dette 

 

forelægges 

Ad 7 Flg.  blev valgt til bestyrelsen: Rasmus Braun og Holger Poulsen  

Jane Bonde og Oluva Johannesen blev suppleanter. Kirsten Dam gik fra bestyrelsen. 



   
Ad 8 1: Connie Astor, Margit, Gitte Svendsen, Oluva og Oda  

2: Morten Broch, Henrik og Bent Vandel  

3: Karen og faste hjælpere 

4: Stævner kører som projekter. Overordnet koordinering sker ved bestyrelsen.  

5: Helena, Line, Lotte, Stina 

6: Hanne og hjælpere. 

7: Karel, Mugge, Kurt, Ole Rand, Anders Lund og Ole Christiansen 

Ad 9 Revisorer er Hans Jørgen Skov og Mogens Svendsen. Suppleant er Knud Erik Laursen. 

Ad 10 A: Der spørges om mulighed for at flytte spring om tirsdagen. Såfremt springene skal flyttes 
helt vil det betyde øget lukning af hallen under opstilling og nedtagning tirsdag og onsdag. 
Der undersøges om muligheden for evt. at samle springende lidt.  

B: Der ytres ønske om en opdatering af lukketider/brug af den lille hal. Dette laves.  

C: Snak frem og tilbage om muligheden for anden bortskaffelses af møg.   

D: Såfremt der er ønske om at stå på spåner kræves dyrlægeerklæring. Begrundelse: Såfremt 
der er spåner i møget besværliggør det bortskaffelse af dette, samt der er krav om daglig 
udmugning ved dyr på spåner og dette er der ikke personale til.  

E: Ønske om harvning af bunden i weekenden. Der er ikke personale på i weekenden så en 
evt. harvning i weekenden vil medføre en medbetaling. Dette vendes i bestyrelsen.  

F: Ønske om mulighed for at tage Ryttermærker. Andrea Skibsted tilbyder at undervise i 
sensommeren.  

G: Ønske om mere ensrettet information og f.eks. en velkomstfolder. Velkomstfolder er 
under udarbejdelses af Connie Astor.  

H: Debat om løse heste i den lille hal. Aftales at det kun er under konstant opsyn, 
hensyntagen og i kort tid.  

I: Ønske om at klatter fjernes i den store hal. Dette er ikke nødvendigt da bunden ikke 
forandres af klatter.  

J: Ønske om Vandrepokal eller lign. Desværre er der tidligere mistet en del pokaler og en 
kæde. Ideen om pokaler er god og vil blive vendt i bestyrelsen.  

K: Der er planer om en stor fin sommerfest men kun for hjælpere!  

L: Utilfredshed med forholdsvis stor udskiftning af undervisere i elevskolen. Bestyrelsen 
ønsker selvfølgelig stabilitet i undervisningen men desværre kan det ikke altid efterkommes.   



      
Pt. mangler der underviser til trækkerhold søndag formiddag. Debat om ønsket er en fast 
undervisere til alle hold. Dette afvises da sårbarheden øges og fleksibiliteten forringes.       

Referant KD           

Bestyrelsen HDR 02.03.2010   

_____________________________  _____________________________ 

Kim Kiilerich    Karen Tang   

_____________________________  _____________________________ 

Rikke Mahaffy    Helena Alex  

_____________________________  _______________________________ 

Rasmus Braun    Holger Poulsen  

______________________________  

Henriette Knudsen                                          
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