
 
 

Referat fra generalforsamling onsdag d. 14. februar 2018 
 

Antal fremmødte: 58 plus 5 fra bestyrelsen 
 
Referent: Tina Jeppesen 
 
Hans Herman byder velkommen og holder en mindetale for vores æresmedlem Mimi Dreyer. Vi holder et 
minuts stilhed til ære for Mimi. 

1. Valg af dirigent  

Maria Stryhn Larsen er valgt som dirigent. 

Generalforsamlingen er lovlig indkaldt – den blev indkaldt 3. januar 2018. 

Tina Graugaard og Kristina Rasmussen er valgt som stemmetællere. 

2. Formanden aflægger beretning 

Hans Herman aflægger formandsberetning. 

3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 

Hannibal gennemgår regnskabet for 2017. 

Der er et underskud på 46.000 kr. Vi har ikke haft underskud siden 2013, og det er ikke noget vi er 

nervøse for vil fortsætte – der er været nogle tunge poster i 2017, som formentlig ikke kommer i 

2018. 

Strømposten er høj, men den har ligget stabilt i flere år. Vi snakker om, hvordan der evt. kan spares 

på strømmen. Vi har overvejet at gå over til LED i stalden, og vi vil regne videre på det. 

Regnskabet er godkendt af forsamlingen og af revisorer. 

4. Behandling af indkomne forslag 

Der er ikke kommet nogen forslag ind. 

5. Fastsættelse af kontingentet 

Vi fastholder prisen på kontingentet. 

6. Valg til bestyrelsen  

Følgende er på valg:  

 Rikke Karkov Hansen (modtager ikke genvalg)  

 Tina Jeppesen (modtager genvalg)  

 Hans Herman Storm Larsen (modtager genvalg) 

 Sabrina Pilemand, ungdomsmedlem (modtager ikke genvalg)  

 Pernille Friis, ungdomsmedlem (modtager ikke genvalg)  

Jan Herneth, Marlene Stentebjerg og Peter Holstein ønsker også at stille op til bestyrelsen, 
hvorfor der skal stemmes om, hvem af de 5 kandidater, der skal være med i bestyrelsen. Der 
skal 3 kandidater ind. 
Stemmerne fordelte sig således: 
Jan: 13 stemmer 



 
 
Marlene: 19 
Tina: 31 
Peter: 33 
Hans Herman: 44 
 
Følgende er valgt: 

 Peter Holstein 

 Tina Jeppesen 

 Hans Herman Storm Larsen 

Karen Toxværd Jensen og Marie Bonde Andersen vil gerne stille op som 
ungdomsmedlemmer. Der ikke er andre kandidater, og vi skal derfor ikke stemme. 
 
Følgende ungdomsmedlemmer er valgt: 

 Karen Toxværd Jensen 

 Marie Bonde Andersen 

8. Valg af Suppleanter  

Følgende er på valg:  

 Susanne Vennike (modtager genvalg)  

 Michael Christensen (modtager ikke genvalg)  

Susanne Vennike og Signe Hemmingsen ønsker at være suppleanter. Der er ikke andre 
kandidater, og vi skal derfor ikke stemme. 
 
Følgende er valgt 

 Susanne Vennike 

 Signe Hemmingsen 

9. Valg af Revisorer  

Følgende er på valg:  

 Aase Eriksen (modtager genvalg)  

 Tina Graugaard (modtager genvalg)  

Både Aase og Tina vil gerne fortsætte. Der er ikke andre kandidater, og der skal ikke 
stemmes. 
Følgende er valgt: 

 Aase Eriksen 

 Tina Graugaard 

 



 
 
10. Eventuelt, herunder eventuelle valg til udvalg i klubben 

       Diverse udvalg:  

Aktivitetsudvalg:  

 Charlotte Hannibal  

 Bente Herneth 

Stævneudvalg både dressur og spring:  

 Maria Stryhn Larsen  

 Charlotte Hannibal  

 Hans Herman Storm  

Kursusudvalg:  

 Susanne Vennike  

 Randi Storm Larsen  

 Rikke Karkov 

Rikke ønsker ikke at fortsætte i kursusudvalget. Der skal findes en anden fra bestyrelsen, som 
kan være med i kursusudvalget. Bestyrelsen finder ud af det til næste møde. 
 
Køkkenudvalg:  

 Hanne Arboe  

 Bende Herneth 

 
Hvis der er nogle, som ønsker at komme ind i et af udvalgene kan de blot henvende sig til 
bestyrelsen. 

 
Janne Bæktoft beder om, at man husker at banke på døren, inden man åbner døren ind til ridehuset. 
 
Tina orienterer kort om, at der er lavet en opskrift til, hvordan resultaterne til ranglisten indberettes.  

  

Uddeling af pokaler: 
 
Pony dressur: 

1. Cecilie Andersen og Calandias Eclipse 

2. Nikoline Bjørkmann og Oprah Winfrey 

3. Karen Toxværd og Dambækgårds Kiral 

 
 
 



 
 
Pony spring: 

1. Sophia Pedersen og Speedy Enduro 

2. Merle Hansen og Sille 

3. Oliver Knudsen Hemmingsen og Yeeha 

Hest dressur: 
1. Camilla Sandberg og Sjamajka Nyholm 

2. Tina Jeppesen og Buzz Light Year 

3. Louise Pedersen og Vivaldi II 

Hest spring: 
1. Josefine V. Madsen og Honey De Luxe 

2. Maria Hansen og Keeley Keeley 

3. Marie Pedersen og Merian Lundsgaard 

Blandede discipliner: 
1. Sascha B. Petersen og Brdr. Olsen 

Paul Kruses vandrefad: 
       Britt og Kim Carstens 
 
Skulderklap pokalen: 
       Morten Dunch 
 
Susanne Fønsskov, dyrlæge, har været og fortæller om kværke, og hvordan man forholder sig til det. 
 
Da vi er færdige med generalforsamlingen, er der hyggeligt imellem de deltagende. Klubben har sørget for 
sandwich og kage. 


