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Referat fra generalforsamling i Hedensted og Omegns Rideklub   

Tirsdag d. 27. februar 2007, start kl. 19,  

i cafeteriaet på Hedensted Ridecenter.  

Dagsorden: 1.   Valg af dirigent   
2.   Bestyrelsens beretning   
3.   Regnskabsaflæggelse   
4.   Fastsættelse gældsoptagelse.   
5.   Fastsættelse af kontingent for 2008.   
6.   Indkomne forslag.   
7.   Valg af bestyrelse og to suppleanter:   
       På valg er:     Henriette Knudsen     

Mie Jensen     
Line Thomey     
Karen Tang  Petersen   

8.  Valg af udvalg.   
9.  Valg af revisorer og en suppleant.   
10. Evt.      

Bestyrelsen  

1. Torben Lindskjold valgt til dirigent.  

2. Kurt Rand aflagde beretning for 2006. Beretningen blev vedtaget og 
ingen stemte imod. (Se beretning på hjemmesiden.) 
Kurt Rand rettede også en tak til klubbens personale og hjælpere for det 
forgangen år.  

3. Mie Jensen gennemgik regnskabet for 2006, der gav et overskud på kr. 
146.666,00, størrelsen skyldes at vi har opkrævet kontingent for 2007 i 
december 2006, dette udgør kr. 110.000, der har været ekstraordinære 
udgifter til bortkørsel af møg på ca. kr. 70.000,00 og til istandsættelse af 
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rideskolen på Overholmvej på ca. kr. 40.000,00. Regnskabet blev vedtaget 
og ingen stemte imod. 
Vi havde d. 31.12.06 391 medlemmer. 
Tab på debitorer er vedr. debitorer fra 1999, som ikke kan inddrives. 
Der har været et stort inkassoarbejde i 2006, folk er generelt blevet bedre 
til at betale, men alligevel har vi hver måned ca. kr. 30.000,00 i 
tilgodehavender, som skal rykkes efter 8 dage. Opfordring fra 
generalforsamlingen til, at hvis man ikke betaler for ydelserne, kan man 
heller ikke modtage dem, dvs. at man bliver sendt hjem igen, hvis der ikke 
er betalt. 
Indførelse af PBS giver kassereren kortere tidsfrist, end på det system vi 
bruger i dag. 
Kontingent vil også fremover blive opkrævet i december for det følgende 
år, da mange skal kunne dokumentere medlemskab af klubben ved start til 
stævner og vi kan ikke udlevere medlemskort før der er betalt. 
Kommunesammenlægningen har betydet at vores kommunale tilskud 
bliver lagt om fra et fast tilskud som vedtaget i lokalplanen i 2005 til et 
tilskud bestående af 50 % beregnet på omkostninger og 50 % beregnet på 
alle medlemmer, her til kommer medlemstilskud for alle under 25 år. 
Forudsat vi har ca. 350 medlemmer går det lige op. Ordningen er et forsøg 
i 2007, herefter mødes klubberne med kommunen i efteråret 2007.03.01 
Tilskuddet udbetales forud nu, hvilket har betydning for vores likviditet.  

4. Bestyrelsen anmodede generalforsamlingen om mulighed for at optage 
en kassekredit på max. kr. 100.000,00, såfremt det er nødvendigt pga . 
likviditeten, da vi går fra en omsætning i 2006 på kr. 2,1 mio. til kr. 2,9 
mio. Pt. viser likviditetsbudgettet et minus på kr. 60.000,00 i oktober 2007. 
Dette blev vedtaget og ingen stemte imod.  

5. Bestyrelsens forslag til kontingent for 2008:       

Junior ( under 16 år)   kr. 350,00   
Senior   kr. 500,00  



 
H e d e n st e d & O m e g n s Rid e k l u b  

                      
Rindbækvej 2, 8722 Hedensted    Tlf: 70 21 21 18 

________________________________________     

3 

Dette blev vedtaget.  

6. Bestyrelsen havde forslag til ændring af vedtægterne §4 således:  
dagsordenen offentliggøres på klubbens hjemmeside 8 dage før 

bestyrelsesmødet og referatet senest 14 dage efter bestyrelsesmødet, 
ligeledes på hjemmesiden. Der ophænges referat på ridecenteret

 

Dette blev vedtaget.  

7. Valgt til bestyrelsen blev:    

Henriette Knudsen   
Marianne Provstgård   
Helle Dahl-Hansen   
Karen Tang  Petersen  

Suppleanter: Charlotte Bøgelund   
Helle Bill  

Springbaneudvalg: Morten Broch   
Bent Vandel   
Knud Erik Laursen   
Udvalget finder selv yderligere medlemmer.  

Dressurbaneudvalg: Carsten Ringer    
Annalise Padetzski   
Kristine Møller-Jensen   
Mogens Svendsen   
Kirsten Pedersen   
Karen Tang  Petersen  

Cafeteriaudvalg: Kurt Rand/Henriette Knudsen (bestyrelsesrepr.)   
Gitte Svendsen   
Gitte Martinsen   
Maria Laursen 
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Anette Johansen   
Vita xxx    

Kasserer i cafeteriaudvalget: Lone Vindshøj  

Marianne P vil prøve at finde nogle forældre fra elevskolen til udvalget. 
Der er nu udarbejdet en struktur for udvalget, således at der vides hvem, 
der køber ind m.m. og hvem, der er tovholder i udvalget. Der har senest 
være en større villighed til at hjælpe til under diverse arrangementer. 
Cafeteriaet er budgetteret til et overskud på kr. 100.000,00 i 2007, så det er 
vigtigt at det fungerer.  

Stævneudvalg: Inge Burgård   
Helle Mikkelsen   
Line Thomey   
Jette Schmidt   
Karen Tang  Petersen (bestyrelsesrep.)  

Der er budgetteret et overskud på stævner for 2007 kr. 100.000,00.  

Juniorudvalg: Dorrit Hansen samler et udvalg.  

Handicapudvalg: Hanne Laursen samler et udvalg.  

Ridecenterudvalg: Mogens Kristensen   
Jørn Asmussen   
Carsten Ringer   
Mogens Svendsen   
Torben Lindskjold  kommunal repr.   
Kim Hagsten Sørensen  kommunal repr.  

9. Revisorer: Lars Månsson   
H.J. Skov  
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Suppleant: Mie Jensen  

10. Kurt Rand indledte med at fastslå, at klubben skal være en klub med 
bredde og at der derfor skal være plads til alle med en fælles interesse for 
hestene. Det er derfor trist, når 2  3 voksne personer bruger energi på at 
drive en kile ind mellem spring- og dressurryttere, der en masser af plads 
til os alle. Både bestyrelsen og medlemmerne har en fælles interesse i at 
imødegå disse ting ved arbejde konstruktivt, ellers må dette have 
konsekvenser for disse personer  men  hvilke ?  

Herefter debat om ovenstående med flg. forslag : At man viser fælles 
gensidig interesse for hinandens sport, herunder også handicapridningen, 
at der afholdes ryttermøde for alle de ryttere, der er tilknyttet klubben.  

Vi skal huske at tage vare på de små ryttere, og at disses forældre tager 
ansvar for deres børns gerninger.  

Vi mangler at få det sidste af centeret gjort færdigt, der skal findes 
tovholdere til de enkelte opgaver, så finder vi hjælperne.  
Forslag om, at alle donerer en arbejdsdag i løbet af foråret. Det kan også 
være et dilemma at folk betaler og så samtidig skal give en hånd med  ? 
Aktivitetsdage/oprydningsdage i klubregi fortsætter, skal være med god 
tidsfrist, evt. offentliggørelse via hjemmesiden.   

Teknikudvalget under HDR er bl.a. ansvarlig for forefaldende vedligehold, 
men klubben ansætter yderligere en person til stalden, så der er personale 
til mindre forefaldende opgaver. Alt vedr. økonomi skal gennem 
bestyrelsen, der er dog en bagatelgrænse.  

Kurt Rand takkede Mie Jensen og Line Thomey, der forlod bestyrelsen, 
for deres indsats. Ligeledes tak til Line Husballe, der overgiver 
hjemmesiden til Michael Troelsen.    
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