
Referat fra Aalestrup Hest- og Rideklubs ordinære 
generalforsamling fredag den 15. marts 2019 kl. 17.30. 

 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent  
Søren Bay Pedersen blev foreslået og valgt. 

Søren startede med at konstatere, at generalforsamlingen er lovligt varslet og 
indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. 

2. Formandens beretning  

Formand Annecathrine Jakobsen aflagde beretning. Den blev godkendt. 

3. Kassererens beretning  

Kasserer Anna Laustsen gennemgik regnskabet og svarede på spørgsmål. Der 
var mange, og gennemgangen tog lang tid. Regnskabet blev ikke konstateret 
godkendt af generalforsamlingen.  

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
På valg er: 

Anna Kjeldgaard Laustsen  
Bettina Dahl Pedersen (ønsker ikke genvalg) 
I første omgang var kun Anna Laustsen opstillet. Bettina Dahl Pedersen blev 

derfor genopstillet. Herefter blev Lærke Bonderup Grønhøj og Annika Dahlin 
Nysom opstillet. 

 
Annika blev valgt, mens der var stemmelighed mellem Lærke og Anna. Ved 
omvalg mellem de 2, blev Lærke valgt. 

Anna og Bettina er suppleanter. Der blev ikke stemt om suppleanter. 
Da Anna ikke blev genvalgt, meldte Helle Sommer sig som ny kasserer. Hun 

blev valgt. 
 

5. Behandling af indkomne forslag 

Der er ikke indkommet nogen forslag. 

6. Valg af 2 revisorer  

Helle Sommer er valgt som ekstern kasserer, mens Revision Kjellerup fortsat er 
ekstern revisor. 

Ifølge rideklubbens vedtægter § 12 er valg af 2 revisorer ikke nødvendigt, 
såfremt klubben bruger en Stataut. Revisor. Det er tilfældet. Punktet udgår 
derfor. 

7. Valg af 2 juniormedlemmer + 1 suppleant 
Juniormedlemmerne var ikke til stede på generalforsamlingen. De ska derfor 

vælge deres repræsentanter og meddele dette til den nye bestyrelse. 

8. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen indstiller at kontingentet fortsætter uændret. Det blev vedtaget. 

9. Uddeling af præmier til vindere af championat 
Vindere: 

Hest:  Sandie Lausten 
Pony: Emma Rostved Nielsen 
 

Der blev informeret om, at championatet bliver ændret, da det er samme 
vindere som i 2017. Ny udformning af championatet vil blive udmeldt senere. 



1. Eventuelt 

a. Sandie Lausten informerede om, at Aalestrup Naturefterskole 
forebyggende har lukket stalden for ind- og udgang af heste, pga. den 
aktuelle situation med stalde lukkede pga. herpes smitte. Det er vigtigt 

for ANE at pointere, at de ikke har syge heste eller er under karantæne, 
men har lukket forebyggende, da de om kort tid er værter for et stort 

voltigeringsstævne. 

b. Ved sygdom (herpes – kværke) er det Ridecenteret, der lukket stedet 
ned. 

c. Ønske om bedre information om mulighed for passive medlemmer – især 

aktuelt for forældre til elever. Bliver sat på hjemmesiden. 

d. Der bliver spurgt på mulighed for at forældre kan stemme på vegne af 
deres børn under 16 år. Det vil kræve en vedtægtsændring, men den nye 

bestyrelse vil tage det op og arbejde hen imod at få ændret 
vedtægterne. De trænger i forvejen til at blive gået igennem. 

e. Lave en vision, mission og værdigrundlag om, hvad vi er for en klub. 
Hvad er det for en målgruppe, vi gerne vil tiltrække. Bestyrelsen tager 

det op snarest. 

 

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 19.30 i god ro og orden. 


