
Valg af dirigent : Anita Støchkel 

Referent: Lotte Hillers 

Dirigentens kommentar til indkaldelsen.  

Er indkaldt korrekt 14 dage før pr. mail, slået op på opslagstavlen og på FB.  

Dirigenten opfordrer til at paragraf 11 bliver omformuleret, da den er lidt uklar. 

 

Bestyrelsen aflægger beretning: 

Naja Noe-Nygaard som konstitueret formand aflægger beretningen. 

Der er desuden opfordring til at melde sig som hjælper til Grøn. 

Opfordring til køb af klubtøj hos Freka. 

Beretningen er godkendt. 

 

Regnskab: 

Gennemgået af Anja Hagelberg som kasserer. Regnskabet er udleveret og vedhæftet. 

Der er ny procedure vedr. ridelejr, da det er muligt at søge tilskud til forplejning og overnatning. 

Der har været et mindre overskud på stævner bl.a. pga. at der er en del rosetter på lager. 

Sociale arrangementer. Bliver nu afregnet pr. arrangement så det er synligt hvad overskuddet er pr. 
arrangement. 

Lokaletilskuddet er blevet forhøjet med 28.000 efter at lejekontrakten er blevet ændret. 

Nye skilte, Grøn og stævner har bidraget positivt til klubbens overskud. 

2 nye heste Dolly og Sally er indkøbt.  

Gebyrer på MobilePay koster 75 øre pr. indbetaling. 

Total på bundlinjen er der et overskud på 52.000,-  

Der er planer om forbedring af ridehusets bund. Der bliver undersøgt mulighed for 
forbedring/renovering af udendørsbanen. 

Og så vil der blive indkøb af ny Voltige gjord som bl.a. bliver dækket af den ponytrækning der har 
været i december. 

Budgettet hænger sammen.  

Regnskabet godkendt. 

 

 

 



Fastsættelse af kontingent: 

Uændret, 500,- for voksne og 350,- for børn under 18 år.  Blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

 

Behandling af indkommende forslag: 

Der er ikke kommet nogen. 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Caitlin Graham-Pedersen er på valg, genopstiller og blev valgt 

Jesper Askbo og Lotte Hillers er på valg og genopstiller ikke 

Iben Dines Pedersen og Jeanette Stærkjær opstiller til bestyrelsen og blev valgt 

 

Valg af suppleanter til bestyrelsen: 

Lasse Olsen udtrådt og genopstiller ikke 

Charlotte Graack og Sara Erbs stiller op som suppleanter og blev valgt 

 

Valg af 1 juniorrepræsentant og 1 juniorsuppleant 

Catrine Graham-Pedersen genopstiller og blev valgt som juniorrepræsentant 

Naomi Hà genopstiller og blev valgt som juniorsuppleant 

 

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant: 

Karen Madsen og Jesper Askbo blev valgt som revisorer 

Revisorsuppleant blev Maria Frimark. 

 

Eventuelt: 

Anja: retningslinjer for uddeling af pokaler i 2020. 

• Gitte fremlægger for Dressur klubmesterskabet og reglerne vedlægges. Der opfordres til at 
mange starter. Reklame for kurset på søndag 15.3.2020. 
(Udklasningen både stævnedeltagelse ude og hjemme tæller med) 

• Nyt der bliver uddelt en vandrepokal for dem der starter uden for matriklen eller ved D-
stævner på matriklen med deltagelse udefra i dressur. Der er en for hest og en for pony. 

• Spring pokalen for hest og pony og tæller for stævner ude. 
• Distancepokalen er km rytteren har gennemført. 



• Fighterpokalen er ikke defineret for 2020 

Flemming takker for godt og konstruktivt samarbejde med bestyrelsen og cafeen. 

Generalforsamlingen er her med afsluttet. Herefter pokaler og kager. 

Langdistance Pokalen. Til Inger Bertelsen Pokal + 2 gave kort. 1 time hos Hanne og en foto session 
med Jens Kaare 

Dressur privat hest : Mette Grøn klub mester Pokal + 2 gave kort. 1 time hos Hanne og en foto 
session med Jens Kaare 

Dressur rideskole hest: Anna Lundgren Pokal + 2 gave kort. 1 time hos Hanne og en foto session med 
Jens Kaare 

Voltige: Bedste resultater ved stævnedeltagelse. SRV 2 vinder Pokal, strigle kasse + foto session med 
Jens Kaare 

Årets fighter: Oline Noe-Nygaard flest starter uden for klubben. Pokal + 1 time hos Hanne og en foto 
session med Jens Kaare 

Spring pokalen klub mesterskabet: Oline Noe-Nygaard 

Rideskole pony dressur: Nanna Mikkelsen Pokal + 1 time hos Hanne og en foto session med Jens 
Kaare. 

Privat Pony dressur: Tilde Molin Pokal + 1 time hos Hanne og en foto session med Jens Kaare. 

Spring sponsor pokalen fra klubspringstævnet: Oline Noe-Nyggard. 

 

 

 

 


