
 
 

Referat fra generalforsamling d. 27.02.2019 
 

Antal fremmødte: 55 plus bestyrelsen 
Referent: Tina 
 

1. Valg af dirigent 

Morten Dunch er valgt til dirigent. 

Morten konstaterer, at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. 

Tina Graugaard og Aase Eriksen er valgt til stemmetællere. 

2. Formanden aflægger beretning 

Hans Herman aflægger årsberetning og takker Charlotte Hannibal for hendes arbejde i bestyrelsen. 

Der er ingen kommentar til beretningen. 

3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 

Peter fremlægger regnskabet. Der er i 2018 et overskud på 33.000 kr. 

Der er har været en større udgift på 27.000 kr til udskiftning af lys i ridehuset og stalden. El-

udgifterne er indtil videre reduceret med 13.000 kr. 

Halm og wrappriserne er stadig stigende – der er sket en stigning i pris på wrap og boksleje for at 

imødekomme stigningerne. 

Der er indkøbt en hjertestarter, som hænger i Tutten. 

Regnskabet er godkendt af forsamlingen. 

4. Behandling af indkomne forslag 

Der er ikke indkommet nogle forslag, som skal tages op på generalforsamlingen.  

5. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen lægger op til, at vi bibeholder prisen på kontingentet. 

Prisen er: 

450 kr for senior 

350 kr for junior 

250 kr for passiv 

Dette er vedtaget. 

6. Valg til bestyrelsen 

Følgende er på valg: 

Karina Pedersen – modtager genvalg 

Susanne Vennike – modtager ikke genvalg 

 

Karina Pedersen og Pernille Toxværd er valgt til bestyrelsen 

 

Ungdomsudvalg: 

Karen Toxværd – modtager genvalg 

Marie Bonde – modtager genvalg 



 
Karen Toxværd og Marie Bonde er valgt til ungdomsudvalget. 

 

7. Valg af suppleant 

Følgende er på valg: 

Susanne Vennike – modtager genvalg 

Signe Hemmingsen – modtager genvalg 

 

Susanne Vennike og Signe Hemmingsen er valgt som suppleanter. 

8. Valg af revisorer 

Følgende er på valg: 

Tina Graugaard – modtager ikke genvalg 

Aase Eriksen – modtager ikke genvalg 

 

Jan Herneth og Morten Dunch er valgt til revisorer 

9. Eventuelt, herunder eventuelle valg til udvalg i klubben 

Diverse udvalg: 

 Aktivitetsudvalg 

• Bende Herneth 

• Bestyrelsesrepræsentant 

Stævneudvalg både spring og dressur 

•  

•  

•  

• Hans Herman Storm 

Vi har kun en i dette udvalg og ønsker derfor flere med i udvalget. 
 
Susanne Vennike, Randi Storm og Tina Christiansen vil gerne med i stævneudvalget. 

 
Kursusudvalg 

• Susanne Vennike 

• Randi Storm Larsen 

• Aase Eriksen 

• Karina Pedersen 

Køkkenudvalg 

• Hanne Arboe 

• Bende Herneth 

Nina spørger til tilbuddet på bunden – hvad går tilbuddet ud på, hvad indebærer det? 



 
Tilbuddet indebærer, at bunden vil blive nivelleret ud, så den bliver plan, derefter vil den blive harvet op, så 
det nuværende glatte lag bliver revet op. Evt. skal der mere grus på. 
Bestyrelsen har rykket for tilbuddet, da vi endnu ikke har hørt fra firmaet. 
På et tidspunkt må vi også kigge på vandingsanlægget. 
 
Der bliver spurgt til, om der bliver kørt vand på foldene under stævnerne.  
Bjarne har ikke kørt vand på foldene under et stævne. Vi prøver at tage så meget hensyn til de startende 
ryttere, som vi kan. Flere heste kommer ikke ud m.m. 
 
Bente Herneth opfordrer medlemmerne til at støtte op om bestyrelsen og gøre noget aktivt, så vi kan 
fortsætte med stævner og andre aktiviteter. 
 
Uddeling af pokaler 
 
Paul Kruses vandrefad går til Gitte Lundqvist. 
 
Skulderklappokalen går til familien Arboe/Hemmingsen. 
 
Ponydressur: 
1. Cecilie Andersen og Calandias Eclipse 
1. Olivia Bille Jensen og Pegasus 
3. Laura Barding og RS Private Dancer 
 
Pony spring: 
1. Sophia Pedersen og Speedy Enduro 
2. Karen Toxværd og Dambækgårds Kiral 
3. Anton Ploug Rogren og Claughaun Peanut 
 
Hest dressur: 
1. Nikoline Bjørkmann Hansen og Oprah Winfrey 
2. Annielle Clausen og Don Poblano 
3. Anne-Dorthe Buck og Sylvester Alstrup 
 
Hest spring: 
1. Josefine V. Madsen og Honey De Luxe 
2. Marie B. Jørgensen og Rørmosens Ramazotti 
3. Maria Hansen og Commander 
 
Blandede discipliner: 
1. Ida Christiansen og Ib Kirk Firfod 
2. Anton Ploug Rogren og Mickey 
2. Ditte Ploug og Claughaun Peanut 
2. Freja Borring og Neergaard's Tarco 
 
Stort tillykke til alle. 



 
 
Efter uddelingen af pokalerne afsluttede vi aftenen med hyggeligt samvær og en bid mad. 


