
Referat ordinær generalforsamling  

i Aalestrup Rideklub. 
 
 

Tirsdag d. 28. februar 2012 kl. 19.00 i Ridecenterets kantine. 
 
 
Referent: Bettina Dahl Pedersen 

 

Ad 1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Jørgen Christensen som dirigent – han er valgt. Jørgen takker for valget 

og konstaterer, at indkaldelsen er rettidig, og generalforsamlingen lovlig indkaldt. 

 

Ad 2. Formanden aflægger beretning 

Bestyrelsen startede i modvind med 2 bestyrelsesmedlemmer (Ann Boysen og Rasmus 

Jensen), der valgte at trække sig umiddelbart efter generalforsamlingen og problemer med 

regnskabet. Begge suppleanter blev indkaldt (Bettina Dahl Pedersen og Lillian Rasmussen). 

Den nye bestyrelse besluttede, at det var nødvendigt med hjælp udefra og fik revisor Torben 

Jakobsen, ND Revision, til at få orden på regnskabet. Dette blev fulgt op med en ekstraordinær 

generalforsamling, hvor regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.  

En meget stor opgave for bestyrelsen var at få ansat en ny ridelærer. Vi var gennem en lang 

og opslidende proces, der som bekendt endte med ansættelse af Hans Ley og hans beriderelev 

Katja Kavanagh. Med bedre gang i undervisningen, tog vi fat på at skabe mere liv i 

rideklubben. Det gjorde vi bl.a. ved at åbne kantinen igen. Det gik godt først, men der er 

blevet mere stille over vinteren, så vi har set os nødsagede til at lukke kantinen ned igen. Vi 

håber at genåbne til foråret.  

Distriktsstævne i august gik rigtig godt – vi fik et flot regnskab – en stor tak til de mange 

frivillige hjælpere, som var med at muliggøre det. Rideklubben har også deltaget i andre 

arrangementer: Knaberoptoget, som gik super flot – rideklubben vandt prisen som flotteste 

indslag. Julearrangementet i december gik også rigtig godt – måske en ny tradition?  

Vi har sagt farvel til to gamle elevheste: Nugga, som har været her i over 20 år og Isabella, 

som desværre brækkede et ben. Til gengæld har vi fået en ny rideskolehest Tobby, som er ved 

at være faldet til, og som eleverne er glade for. Ingen kommentarer hertil. Betragtes som 

godkendt. 

 

Ad 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse  

(regnskabet foreligger 8 dage før generalforsamlingen og kan rekvireres af klubbens 

medlemmer).  

Kasserer Anna Laustsen gennemgår regnskabet. Distriktsstævnet gav pænt overskud. Stigning 

på udgift til foder – tidligere delt mellem center og klub, nu kun på klubbens regning. 

Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser – folk, der ikke betaler deres regning. Al 

undervisning, undtagen enetimer, er forudbetalt, men der er stadig en del, der ikke betaler. 

Svært at afvise børn, der kommer til undervisning, så vi forsøger at få kontakt til forældre. 

Efter 3 henvendelser (1. en regning, 2. regning + plus brev, 3. regning + brev om, at deres 

undervisning ophører), får folk besked på, at de ikke længere kan modtage undervisning. Anna 

laver en ”black-liste”, så folk ikke kan melde til igen, før deres udestående er betalt. 

Vi har haft en stor lønpost til Lise Trier, hvor vi ikke har fået undervisningspenge ind til at 

dække, idet Lises hold stort set var tomme. Ligeledes er der udbetalt løn til Anne Hammer for 

august, hvor hun var fritstillet. Det fulde resultat af bestyrelsens omstruktureringer af 

undervisningen vil derfor først være synlig i regnskabet for 2012. 

Sidste år betalte rideklubben ekstraordinært til ridecenteret, idet huslejen (122.500 kr.)for 

sidste kvartal 2010 blev for sent indbetalt, og derfor fremgår af regnskabet for 2011.  

Der er udbredt tilfredshed med resultatet af regnskabet, som generalforsamlingen herefter 

godkender. 



 

Ad 4. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet sættes 50 kr. op pr. halve år for alle medlemmer. Der er 

en positiv stemning herfor 

Familiemedlemmer – præcisere vilkår – voksne og børn i samme husstand – kan bruges til at 

”lokke” forældre til – markedsføring herfor og offentliggøres på hjemmesiden. Stigning 

vedtaget. 

Det vælter ind med gode forslag til bestyrelsen…. 

 

Ad 5. Forslag om vedtægtsændring fra 8 til 7 bestyrelsesmedlemmer 

Baggrund: svært for mange at blive enige, kutyme med ulige antal, svært at få valgt så 

mange, risiko for at der sidder nogen af nød, ikke af lyst. Det er bedre, at der sidder 7 af lyst 

end 8 af nød. Forslaget skal op på en ekstraordinær generalforsamling. Forslaget skulle have 

været mere penslet ud med nuværende paragraffer og foreslåede ændring, så medlemmerne 

havde noget at tage stilling til. Ændringer skal indsendes til DRF. Generalforsamlingen tilslutter 

sig forslaget, men udskyder selve beslutningen herom til den ordinære generalforsamling 

2013. 

 

Ad 6. Behandling af indkomne forslag 

Der er ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne. 

 

Ad 7. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter 

Normalt afgår der 4 fra bestyrelsen, mens 4 bliver siddende, men umiddelbart efter sidste års 

generalforsamling udtrådte 2 medlemmer af bestyrelsen, så der er indkaldt 2 suppleanter, som 

ifølge vedtægterne også afgår. 

 

Foreslåede:  Stemmer: 

Karina Carlsen 19 

Majken Jakobsen 16 

Nanna Gregers 20 

Maja Ruhoff  11 

Bente Nørskov 14 

Stine Lykkegaard 18 

Line Hannesbo 12 

Maria Vernon Kristiansen 15 

Lillian Rasmussen 5 

 

Alle medlemmer af klubben, der er fyldt 16 år er stemmeberettiget. Der stemmes på 

stemmesedler. 

De 4, der har fået flest stemmer (Nanna, Karina, Stine og Majken), sidder for 2 år og de 2 

næste sidder kun for 1 år (Maria og Bente). 1.suppleant er Line. 2. suppleant er Maja. 

 

Ad 8. Valg af 2 juniormedlemmer og 1 suppleant 

Juniormedlemmer er: Freja Damsgaard og Rikke Hansen – de genvælges. 

 

Ad 9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 

Der er flere forslag. Valgt bliver: Per Sloth og Kirsten Dalsgaard. Suppleant bliver Lillian 

Rasmussen. 

 

Ad 10. Eventuelt. 

Stævner: Ingen DRF championat i år. Det er på kontrakt for en 2 årig periode og går på skift 

mellem klubberne. Tildelt SAO i år. Vi søger et større stævne hjem. Helle er en ny bestyrelse 

behjælpelig med at få det søgt hjem. 

 

Trist besked: Katja kommer ikke tilbage efter skoleopholdet, da hun har sagt op hos Hans Ley. 

Dette er meget uventet, bestyrelsen er blevet orienteret herom fra Hans Ley 1 time før 

generalforsamlingen…  



Spørgsmål til undervisning: Når Hans ikke kommer, er prisen for ridning tilsvarende reduceret. 

Svaret hertil fra Anna er ”ja”. 

 

Debat vedrørende opsætning/nedtagning af spring, om det kunne uddeles på flere hænder. Få 

til at sætte op og kun sidste hold til at tage ned. Det vil blive debatteret i den nye bestyrelse. 

 

Forespørgsel på ridemærker. Else Dalsager vil gerne hjælpe til. Det er på vej… 

 

Forespørgsel på klubstævner – elevstævner. Klubmesterskab? Forskellige modeller for 

klubmesterskab er til debat, og der er enighed om at prøve med et klubmesterskab igen. 

 

Der er også enighed om, at klubbens vedtægter skal ind på hjemmesiden. Det kommer de! 

Behov for eet sted, hvor informationer kan findes – især for forældre. Et glasskab er 

forhåbentlig på vej. 

 

Carsten foreslår, at en fra bestyrelsen får fast kontakt til lokalaviserne – Nanna foreslår, at der 

ind imellem kommer i avisen, når en af vores ryttere har været til stævnet, stort eller lille. Vi 

skal gøre mere for at gøre klubben synlig. 

Rigtig god og konstruktiv debat om stort og småt i klubben – der er mange ting, vi kan tage 

fat på og arbejde med – bestyrelsen vil kigge på det i årets løb. 

 

Kl. 20.40 afsluttes generalforsamlingen – Jørgen Christensen takker for god ro og orden. 


