
 
Referat fra generalforsamling den 19/2-08  

Dagsorden:  1. Valg af dirigent   

2. Formandens beretning   

3. Regnskabsaflæggelse   

4. Fastsættelse af gældsoptagelse   

5. Fastsættelse af kontingent for 2009.   

6. Indkomne forslag.   

7. Valg til bestyrelsen og suppleanter:     

    Flg. udtræder af bestyrelsen:    

Kurt Rand    

Henriette Lorentsen    

Marianne Provstgård    

Helle Dahl Hansen    

Ole Christiansen   

8. Valg af udvalg.   

9. Valg af revisorer og en suppleant.   

10. Evt.       

Der var 38 fremmødte. 

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

Ad 2 Kommentarer til formandens beretning:  

Spørgsmål til forhold vedrørende undervisere i elevskolen. 

Bemærkning om at det findes uhensigtsmæssigt at handicapridningen ligger onsdag 
eftermiddag, hvor der også er springning. Der er derfor nogle timer, hvor det ikke er muligt 
for øvrige medlemmer at benytte hallerne.  

Spørgsmål til og overvejelser over årsag til tomme bokse. 

Nogen finder at andre rideskoler oftere omtales i pressen end HDR. Der spørges til hvorledes 
kontakten til pressen varetages, samt hvad der i øvrigt kan være grunden til den mindre 
omtale.  

Beretningen godkendes. 



 
Ad 3 Regnskabsaflæggelse  

Der blev bedt om uddybelse af flg. poster:  

 
Småanskaffelser 

 
Vedligehold af maskiner 

 

Tilgodehavender 

Regnskabet godkendt. 

Ad 4 Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til at optage kassekredit på op til dkk 200.000,00 Dette 
godkendes. 

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

Ad 6 Ingen indkomne forslag 

Ad 7 Flg.  udgik af bestyrelsen: Kurt Rand      
Marianne Provstgård     
Henriette Lorentsen     
Helle Dahl Hansen     
Ole Christiansen  

Da der ikke kunne findes stillere til bestyrelse og udvalg indkaldes til ekstraordinær 
generalforsamling til afholdelse den 5. marts 08. 

Evt. Dorthe Grann tilbyder fotografering af nøglepersoner i HDR.  

Hjemmesiden foreslås opdateret. Processen er allerede i gang.  

Opfordring til udsendelse af informationer/nyhedsbrev til medlemmerne via e-mail.  

Der blev spurgt til de udendørs baner. Spørgsmålet blev rettet videre til Ridecenteret, som er 
ansvarlig på dette område. Der arbejdes på sagen. 

Ref. Helle Dahl-Hansen. 
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