
Referat af generalforsamling       

Dato: 23.02.2006  

Referent:  Karen Tang - Petersen     

Dagsorden  1   Valg af dirigent  

2        Bestyrelsens beretning  

3        Regnskabsaflæggelse  

4        Fastsættelse af gældoptagelse  

5   Fastsættelse af kontingent for 2007  

6   Indkomne forslag  

7   Valg af bestyrelse + 2 suppleanter:  

På valg er:  Ole Knudsen – modtager ikke genvalg  

Line Langkjær – modtager ikke genvalg   Ole 
Christiansen – modtager genvalg  

Lars Månsson – ønsker at trække sig  

8   Valg af udvalg  

9   Valg af revisorer + 1 suppleant  

10 Evt.     

Punkt            Hvad                                             Aktion 

        

1        Kurt Rand valgt til dirigent  



   
2        Ole Stær aflagde beretning for 2005. Beretningen blev vedtaget og ingen stemte 

imod.     

3.  Line Langkjær gennemgik regnskabet for 2005, der gav et underskud på driften på 
kr. 1558,00 og på kr. 25.705,00 efter afskrivninger. Driftsunderskuddet skyldes, at vi 
har ansat en fuldtids staldpasser fra oktober for at aflaste bestyrelsen og dels at vi har 
brugt kr. 12.000,00 på annoncering efter berider i sommeren 2005. Regnskabet blev 
vedtaget og ingen stemte imod.     

4. Der optages ingen gæld.     

5. Kontingentet pr. 01.01.2007 fastsættes således:      

Junior (under 16 år):  kr.  300,00 / år   

Senior:  kr.  425,00 / år     

6. Karen forelagde bestyrelsens oplæg til ny organisationsplan for HDR (se bilag), 
dette oplæg skyldes, at man pt. bruger alt for meget tid på at diskutere alle emner i 
bestyrelsen, fremover skal også bestyrelsen arbejde i udvalg med kompetencer, heraf 
3 vigtige udvalg: Økonomi, daglig drift og teknik.  

Udvalgene består dels af bestyrelsesmedlemmer og af indkaldte medlemmer/eksterne 
bisiddere i forhold til den enkelte opgave. Udvalgene får kompetence til at løse 
opgaverne ud fra klubbens økonomi og i samarbejde med øvrige udvalg.        

7.  Valgt til bestyrelsen blev:      

Mie Jensen  



 
Kurt Rand   

Henriette Lorenzen   

Ole Christiansen     

     Suppleanter:      

Helle Bill   

Charlotte Bøgelund     

8. Valgt til flg. udvalg:      

Cafeteria:  Henriette Knudsen     

Charlotte Bøgelund     

Helle Justesen     

Gitte Martinsen     

Gitte Svendsen     

Helle Bill      

Baneudvalg: Knud Erik Laursen     

Bent Vandel     

Per Justesen     

Morten Broch     

Torben Bill     



 
Stævneudvalg: Helle Mikkelsen     

Lotte Rand     

Line Thomey     

Line Husballe     

Inge Burgaard      

Aktivitetsudvalg: Rebekka Drost     

Martina Sweeny     

Rikke Joensen     

De enkelte udvalg mødes snarest og får fordelt opgaverne i de enkelte udvalg og 
blandt udvalgene.      

Revisorer:  Lars Månsson     

Hans Jørgen Skov      

Revisorsuppleant: Knud Erik Laursen     

10.  Forslag om at ”tovholdere” fra de enkelte udvalg mødes inden større 
arrangementer så opgaverne koordineres bedre.     

Ønske om at der løbende kommer endnu flere informationer på hjemmesiden, 
herunder resultater og evt. billeder fra stævner.     

Bestyrelsen skal med overgang til det nye center sørge for at afstemme forventninger, 
udarbejde procedurer, fastlægge ansvar således at arbejdet på centeret og i klubben 
bliver gennemskueligt og målbart.  



   
Ønske om at kunne se tidsplaner for de nye haller på hjemmesiden, kommer så snart 
de er færdige.     

Forslag om at trækkehold undervises gratis af de større elever for at spare lønnen til en 
ridelærer. Dette har været drøftet i bestyrelsen, men vi har fastholdt en voksen 
underviser af hensyn til sikkerheden og det pædagoiske ansvar.     

Endvidere forslag om ekstra hjælp til opsadling evt. fra større piger/forældre, dette har 
været prøvet, men der er ikke frivillige til det. Ligeledes en opfordring til forældrene om 
at hjælpe til, evt. stille krav om at de hjælper til på trækkeholdene.     

Forslag om at afholde et mini-kursus i klubregi om omgang heste og opsadling m.m.     

Ønske om at man fastsætter mål for elevholdene, evt. inddeler holdene i forskellige 
niveauer og får afstemt eleverne kvalifikationer og forventninger. Vi skal fastholde de 
mindre elever.     

Alle skal ride med hjelm også på ridecenteret.  

Også en opfordring til at undlade at ryge, når man er til hest.     

Forslag om at medlemmerne i HDR’s venner kontaktes vedr. hjælp til cafeteria m.m.        
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