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TIRSDAG D. 24. FEBRUAR 2015 KL. 19.00 
 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent 

Karina Carlsen er valgt som dirigent 

 

2) Formandens beretning 

Rasmus Hammer oplæste formandens beretning, og den blev godkendt. 

 

3) Godkendelse af regnskab 2014 

Anna Laustsen gennemgik regnskabet. Det blev fulgt af almindelig debat om, hvad vi 

kan gøre i klubben for at tiltrække flere elever og fastholde dem. 

Vi kan lave en brainstorm sammen med ridelærerne for at finde en facon, hvor 

ridelæreren kan være behjælpelig med op- og afsadling. 

Regnskabet er godkendt. 

 

4) Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen lægger op til, at der ikke ændres på kontingentet på nuværende tidspunkt. 

Evt. skal der ændres på familiekontingentet, da det, med betalingen til DRF, kun lige 

kan løbe rundt. 

Kontingentet bibeholdes som det er. 

 

5) Indkomne forslag  

De skal være formanden i hænde skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Brug venligst rideklubbens postkasse. 

Der er indkommet et forslag fra Anna Laustsen og Bettina Dahl Pedersen om ændring 

af tidspunkt for generalforsamling, så den fremadrettet skal afholdes inden udgangen 

af april. 

Argumenterne for forslaget er, at det er svært for kassereren af nå at få regnskabet 

afsluttet. Det falder sammen med andre store opgaver: Hjemsøgning af stævner, 

indberetning af medlemmer til DRF, ansøgning om lokaletilskud/aktivitetstilskud. 

For at forslaget kan vedtages, skal det ved afstemning vedtages med 2/3 flertal af de 

afgivne stemmer. Ingen medlemmer ønskede skriftlig afstemning, så det foregik ved 

håndsoprækning. 

Forslaget blev vedtaget. Bettina indsender de tilrettede vedtægter til DRF og retter 

vedtægterne på hjemmesiden. 

 

6) Valg til bestyrelsen + 2 suppleanter: 

På valg er: Anna Laustsen, Rasmus Hammer, Louise Rostved Nielsen, Kimi Nielsen og 

Bettina Dahl Pedersen. Anna og Bettina er villig til genvalg. 

 



Der opstilles til bestyrelsen: 

Bettina Dahl Pedersen 22 

Anna Laustsen  22  

Karina Carlsen  22 

Mette Øskov Olesen 17 

Annecathrine Jakobsen 17 

 

Der afstemmes på papirsedler. Anna, Bettina og Karina vælges. Der skal omvalg 

mellem Annecathrine og Mette. 

Annecathrine Jakobsen 12 

Mette  Øskov Olesen 13 

 

Hermed er Mette valgt til bestyrelsen, og Annecathrine er 1. suppleant til bestyrelsen. 

Louise Rostved Nielsen er 2. suppleant. Sandie Lausten vil gerne bidrage med ideer til 

stævner og andre tiltag. Vi ”kalder” på Sandie, når der er møder. 

 

7) Valg af 2 juniormedlemmer + 1 suppleant 

Det er Julie Laustsen og Louise Ulrik Haparanda er juniormedlemmer pt., og de er 

begge villig til genvalg. Der er ikke andre opstillet, så de er genvalgt. 

 

8) Evt. 

Ryttermærker: Der blev informeret om status på ryttermærker fra Bettina Dahl - 

 det forventes afholdt i april, når Anne-sofie har været på kursus som underviser i 

 ryttermærker den 21.-22. marts 2015. Ryttermærkekurserne vil blive fulgt af 

 ”Klar, parat, start” prøve til de, der ønsker at søge om rytterlicens. 

 

Omgangstonen: Vores rideskole har desværre et ry for at have en hård omgangstone 

 og for at være snobbet. At man ikke føler sig velkommen. At der bliver talt hårdt 

 og talt ned til folk. 2 nyere opstaldere fortæller om, hvor godt de er blevet taget 

 imod. Rigtig godt at høre. Ikke alle kan nikke genkendende til billedet, men der 

 opfordres til fra bestyrelsens side, at vi alle kigger på os selv og gør, hvad vi selv 

 kan bidrage med, for at ændre tingene i en mere positiv retning. Vi er enige om, 

 at vi har nogle fantastiske faciliteter, en god beliggenhed, det er billigt at 

 opstalde, gode undervisere - hvorfor har vi så ikke flere opstaldere/elever? Vi 

 skal alle arbejde med at sprede den gode historie om vores dejlige rideskole og 

 mane sladder i jorden (eksempel med en hovsmed, der havde hørt, at det er et 

 forfærdeligt sted) - undgå at bidrage til at sprede sladder. At vi ikke peger fingre 

 af enkelt personer, men at alle fejer for egen dør først. 

 

Ringridning: Der kommer et forslag op om et arrangement med ringridning, f.eks. i 

 forbindelse med Knaberfesten. Forslaget bliver taget positivt imod og skal klart 

 med på vores liste over aktiviteter fremadrettet. 

 

Udvalg: Forespørgsel på, om nedsættelse af udvalg kunne sprede arbejdsbyrden ud 

 på flere personer, så det ikke altid er bestyrelsen, der skal stå for udførelsen af 

 opgaverne. Det vil bestyrelsen arbejde hen imod. 

 

Klubtøj: Er der interesse for at bestille klubtøj igen? Der skal bestilles ca. 25 stk. tøj, 

 for at det er rentabelt. Det bliver sat op i løbet af foråret. 



 

Undervisere: Dækker vore nuværende undervisere vores behov og er der tilfredshed 

 med underviserne? Bestyrelsen har i det forløbne år prioriteret stabilitet i 

 undervisningen, da skiftende ridelærere af flere er blevet givet som årsag til, at 

 de valgte at skifte til en anden klub. Det er der i vid udstrækning, med 

 erkendelse af at vi aldrig kan stille alle tilfredse. 

 

 

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 21.30 med tak for god ro og orden og god debat. 


