
Generalforsamling i Hedensted Rideklub 22/2 2011
Referent: Rasmus Braun

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af gældsoptagelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkommende forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer + 2 suppl.
8. Valg af udvalg
9. Valg af revisor + 1 suppleant.
10.Evt.

11.Torben Lindskjold blev valgt som dirigent. Han konkluderede ar Generalforsamlingen 
var lovligt indvarslet. Derefter oplæste han dagsordenen.

12.Formand Kim Killerich fremlagde bestyrelsens beretning. Beretningen blev godkendt 
uden kommentarer/spørgsmål.

13.Karen Tang Petersen fremlagde foreningens regnskab. Karen Tang Petersen oplyste at 
HDR vil få en ekstern energikonsulent til at kigge på foreningens energi forbrug. Torben 
Lindskjold mente at foreninger som HDR kan fritages for ejendomsskat. Efter disse 
kommentarer blev regnskabet godkendt.

14.Foreningen fik generalforsamlingens accept til at optage en kassekredit på op til kr. 
150.000 hvis det skulle vise sig nødvendigt.

15.Bestyrelsen foreslog at kontingentet for 2011 bibeholdes på 2010 niveau hhv. på kr. 
350 for juniorer og kr. 500 for seniorer. Dette blev vedtaget.

16.Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag.
17.Valg til bestyrelsen:

a. Bestyrelsen; På valg var Kim Killerich, Henriette Knudsen og Karen Tang Petersen. 
Kim Killerich og Henriette Knudsen modtag ikke genvalg. Karen Tang Petersen 
modtog genvalg. Der blev fra forsamlingen opstillet en kandidat som på 
generalforsamlingenstidspunktet ikke var medlem af foreningen. Da vedkommende 
heller ikke er forældre/værge til et medlem under 18 år kunne han ikke opstilles. 
Dette udløste en diskussion om valgbarhed til bestyrelsen. Da der ikke blev opstillet 
yderligere kandidater til bestyrelsen blev Karen Tang Petersen genvalgt og 
bestyrelsen fortsætter det næste år med 5 medlemmer. 

b. Suppleanter; På valg var Jane Bonde og Oluva Johannesen. Jane Bonde kunne 
ikke genopstille idet hun tidligere på aftenen blev valgt til bestyrelsen af Hedensted 
Rideklubs Venner. Oluva Johannesen modtog ikke genvalg. Valgt som suppleanter 
til bestyrelsen blev Christina Bendorf og Dorrit Hansen 

8. Valg til udvalgene. Forsamlingen var enige om at alle i de forskellige udvalg gjorde et 
godt og stort arbejde. Punket blev afsluttet med applaus.
a. Cafeteriaudvalget; Henriette Knudsen og Connie Astor modtager ikke genvalg. 

Herefter fulgte en debat om cafeteriaudvalgets arbejde, hvor det blev fremført at det 
kniber gevaldigt med frivillige til vagterne når der er stævne/arrangementer. Den 

Hedensted & Omegns Rideklub
Rindbækvej 2, 8722 Hedensted    Tlf: 70 21 21 18

 



afgående formand for udvalget, Connie Astor beskrev udvalgets arbejde og gav 
ligeledes udtryk for manglende opbakning til det frivillige arbejde i weekenderne. 
Flere fra forsamlingen bl.a. Morten Brock roste udvalget, og beskrev noget af den 
ros som udvalget får af vores besøgende. Der blev fra flere foreslået en bedre 
struktur på det frivillige arbejde evt. med uddeling af vagtplaner til elevryttere og 
deres forældre. Kim Killerich havde beregnet at der skal bruges ca. 5 timer om året 
pr. medlem for at dække alle arrangementer. Morten Broch foreslog at man 
bortforpagtede cafeteriadriften. Bestyrelsen svarede at hvis der skal stå lønnet 
personale i cafeteriaet vil det betyde en væsentlig prisstigning på varerne der 
sælges og det ønsker man ikke. Det lykkedes ikke at finde nye medlemmer til 
udvalget. Line Kehlet tilbød sin hjælp til at skaffe personale cafeteriavagterne. Jane 
Bonde roste også udvalget og opfordrede Kim Killerich og Connie Astor til at 
fortsætte som medhjælpere. 

b. Springbaneudvalg: Henrik Christensen modtog ikke genvalg. Morten Broch synes 
han er meget alene i udvalget, og savnede engagement fra sine udvalgskollegaer 
så han ikke skulle være tovholder på alle arrangementer. Samtidig mente han tiden 
var inde til at lade nye kræfter komme til. Camilla Nickelsen blev valgt som nyt 
medlem, under forudsætning af at der vil være en oplæringsperiode. Der kan i 
spidsbelastningperioder indhentes ekstern hjælp til udvalget. Det blev også fremført 
vigtigheden af at hjælperlister skal være up to date. Det blev foreslået at der på 
velkomstfolderen (se evt.) påsættes en talon hvor folk kan afkryds deres interesse 
områder som hjælper. 

c. Dressurbaneudvalg: Karen Tang Petersen fortsætter.
d. Aktivitetsudvalget: Christina Bendorf og Stina Sørensen ønsker ikke genvalg. 

Udvalget har for nyligt suppleret sig selv med 5 nye medlemmer. Dette er sket som 
resultat af en ophængt løbeseddel hvor man ønskede interesserede medlemmer/
tovholdere til udvalget.

e. Handicapudvalg fortsætter uændret, dog skal bestyrelsen udpege ny repræsentant i 
stedet for Kim Killerich.

f. Teknikudvalget fortsætter uændret, dog skal bestyrelsen udpege ny repræsentant i 
stedet for Kim Killerich.

g. Juniorudvalg: Natasha Kristensen modtog genvalg og blev valgt. Mette Poulsen 
modtog ikke genvalg. Emma Alex, Cecile Mahaffy Katrine Bruun blev valgt.

9. Revisor og revisorsuppleanterne blev genvalgt.
10.  Under evt. blev nedenstående emner taget op fra forsamlingen:
a. Connie Astor ønskede bedre kommunikation omkring skift af ridelærer i elevskolen.
b. Kim Killerich gik ind i bestyrelsesarbejdet med en ambition om at være med til at 

udvikle klubben og lægge langsigtede strategier. Desværre var hans oplevelse at gode 
initiativer kvæles i dagligdagens opgaver. Han foreslog derfor et fælles udvalg mellem 
de 3 foreninger som skal komme med langsigtede strategier og ideer. Et sådant udvalg 
må meget gerne have medlemmer som ikke nødvendigvis har med HDR at gøre til 
daglig. Forslaget blev positivt modtaget fra forsamlingen og der blev udtryk ønske om 
medlemmer i et sådant udvalg også gerne måtte komme fra rytter kredsen i klubben. 
Selv om Kim Killerich ikke længere er med i bestyrelsen vil han gerne fungere som 
igangsætter/tovholder på projektet.

c. Stina Sørensen ønskede en bedre generel kommunikation til opstaldere fra 
staldpersonale og bestyrelse. Hun nævnte som eksempel indsamling af 
gødningsprøver og efterfølgende ormekure. Stina Sørensen gav udtryk for at hun har 
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skrevet en mail til HDRs formand og skrevet indlæg på white board tavlen i stalden 
uden at få svar. Bestyrelsen beklagede og understregede at det naturligvis er 
bestyrelsens hensigt at svare på direkte henvendelser.

d. Tina Michaelsen gav udtryk for et ønske om et fast antal staldmøder. Kim Killerich  
svarede for bestyrelsen at bestyrelsen vil imødekomme alle henvendelse og også 
ønsker om staldmøde. Dog er tavlerne i stalden til intern kommunikation og ikke til 
meddelelser til bestyrelsen. En mail eller tilsvarende til bestyrelsen med ønsker til 
dagsorden vil blive taget alvorligt. 

e. Heidi Hansen var af den opfattelse at høet der fodres med i stalden er for ringe. ifølge 
hende lugter det og er meget gult. Endvidere vil hendes hest ikke spise det. 
Bestyrelsen svarede at høet er af tilstrækkelig kvalitet. Adspurgt om ernæringsanalyser 
svarede bestyrelsen at da HDRs leverandør producerer store mængder hø fra mange 
forskellige marker er det ikke muligt at lave analyser der dækker alt høet i HDRs 
beholdning.

f. Connie Astor mener ikke at referaterne fra bestyrelses møderne er tilgængelige til 
tiden. Bestyrelsens sekretær Rasmus Braun svarede at det naturligvis er hensigten at 
overholde alle de frister der er angivet i vedtægterne, dog skal referaterne godkendes 
af bestyrelsen førend de kan offentliggøres.

g. Tina Michaelsen spurgte til den hjælperfest der blev foreslået ved sidste 
generalforsamling. Svaret fra bestyrelsen var at det var og er en arbejdsidè.

h. Morten Brock gav bestyrelsen ros for det daglige arbejde med at drive foreningen.
i. Stina Sørensen efterlyste planer for vedligehold af de udendørs ridebaner, idet hun 

mente at de er for dybe og tunge. Fra salen blev det kommenteret at især hjørnerne 
har en tendens til at blive bløde. Bestyrelsen svarede at der i øjeblikket blev arbejdet 
på at løse vandingsproblemet og at vanding er et must for gode baner. Fra bestyrelsen 
blev det ligeledes fremført at uanset banemateriale og opbygning så var der ingen 
leverandør der kunne garantere banernes kvalitet i mere 2-3 år. Fra salen blev 
forskellige andre institutioners baner fremhævet som gode men de er alle særdeles 
kostbare og med meget stort vedligeholdelseskrav. Samtidig får HDR gode karakterer 
fra TDere som har besigtiget dem. Karen Tang Petersen forklarede at et af 
problemerne skyldes et dræningsproblem pga. en gammel markvej i området. Line 
Kehlet spurgte om ikke det vil hjælpe at bruge banerne for derved at få bunden til at 
sætte sig. Bestyrelsen svarede at det vil det helt sikkert.

j. Stina Sørensen spurgte om hvornår aftenhøet skal gives. Bestyrelsen svarede at der 
ikke var noget fast tidspunkt. Det skal senest gives når stalden lukkes for aftenen.

Hermed var generalforsamlingen slut og ordstyrer Torben Lindskjold takkede for god ro og 
orden.
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