
 
 

Referat fra generalforsamling d. 20.02.2020 
 

Antal fremmødte: 68 plus bestyrelsen 
Referent: Tina 

 
1. Valg af dirigent og stemmetællere 

Morten Dunch er valgt som dirigent 

Morten Dunch og Jan Herneth er valgt som stemmetællere 

 

2. Formandens beretning 

Hans Herman har forelagt beretning for året der er gået. 

Beretningen er godkendt. 

 

3. Revideret regnskab til godkendelse 

Peter har gennemgået regnskabet. 

Hippoaden har et minus 25.404,27 kr fra i år, da meget af stævnet blev aflyst pga. vejret. Der skulle 
bl.a. betales startgebyr til nogle af rytterne, caféen gav ikke ret mange penge. 
Klubben har et minus på 26.195,80 kr på den ordinære drift. Herudover har klubben lånt penge til 
etablering af ny ridehusbund.  
  
Klubben har et samlet indestående pr. 31.122019 på i alt 125.098,79 kr. Hippoaden har 25.313,53 
kr. på deres konto. 
 

Regnskabet er godkendt af revisorerne og generalforsamlingen. 

 

4. Indkomne forslag 

Rideforbundet havde nogle forslag til nogle små ændringer til vedtægterne. Ændringer vil gøre, at 

vores ordlyd læner sig op af rideforbundets. 

Forslagene til ændringer kan ses sidst i dette dokument. 

Forslagene er godkendt. 

 

5. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen lægger op til, at vi bibeholder priserne på kontingent. 

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: 



 
Hans Herman Storm (Formand) 
Tina Jeppesen (Sekretær) 
Peter Holstein (Kasserer) 
Karen Toxværd (Ungdomsmedlem) 
Marie Bonde Andersen (Ungdomsmedlem) 
Ingen af ovenstående modtager genvalg. De to øvrige medlemmer af bestyrelsen: 
Karina Pedersen og Pernille Toxværd ønsker at udtræde af bestyrelsen.  
 

Følgende stillede op til valg: 

Camilla Sandberg – 54 stemmer 

Dorthe Munk – 52 stemmer 

Ida Berg – 44 stemmer 

Lenette Lundquist – 40 stemmer 

Kim Carstens – 30 stemmer 

 

Susanne Thrane - 28 stemmer 

Peter Holstein – 21 stemmer 

Annika Dirksen – 23 stemmer 

 

Den nye bestyrelse ser ud som følgende: 

Valgt for 2 år: 

Camilla Sandberg 

Dorthe Munk 

Ida Berg 

 

Valgt for 1 år: 

Lenette Lundquist 

Kim Carstens 

 

Ungdomsmedlemmer: 

Victoria Munk stiller op – Victoria er valgt 

 

7. Valg af suppleanter 

Susanne Vennike og Signe Hemmingsen modtaget genvalg 

 

Susanne Vennike og Signe Johansen stiller op – begge er valgt. 

 

8. Valg af revisorer 

Morten Dunch og Jan Herneth genopstiller og er blevet valgt 

 



 
9. Eventuelt, herunder valg til klubbens udvalg 

Diverse udvalg: 

Stævneudvalg både spring og dressur 

• Susanne Vennike 

• Randi Storm 

• Tina Christiansen? 

• Hans Herman Storm 

• Marie Jørgensen 

Kursus/aktivitetsudvalg 

• Liane Andersen 

• Susanne Jørgensen 

• Signe Hemmingsen 

• Signe Johansen 

Køkkenudvalg 

•  

•  

  
 Signe Hemmingsen: 

Vil I være søde at banke på, inden I går ind i ridehuset. Gerne åbne døren en anelse for at se, 
hvor rytterne er i ridehuset. 
 
Yvonne Borring: 
Der bliver spurgt, om klubben har overvejet, at stalden og klubben blev delt op og var to 
selvstændige enheder. Det har bestyrelsen snakket om, men er ikke noget bestyrelsen er 
gået videre. 
Der vil skulle kigges meget på tal herunder kommunens tilskud. 
 

  
Uddeling af pokaler: 

Skulderklap pokal gik til: 
Marie Bonde Andersen 

Poul Kruses vandrefad gik til: 
Charlotte Hannibal 

Rangliste 
pony spring: 
1 Sophia Pedersen 
2 Thea Huge 
3 Amalie Preisler Christensen 



 
Pony dressur 
1 Olivia Bille Jensen 
2 Victoria Munk 
3 Cecilie Andersen 

3 Amalie Preisler Christensen 

Hest spring 
1 Josefine V Madsen 
2 Sophia Pedersen 
3 Josefine Kleis 

Hest dressur 
1 Ida Christiansen 
2 Nikoline Bjørkmann Hansen 
3 Anne-Dorthe Buck Døssing 

Blandede discipliner 
1 Anton Ploug Rogren 
2 Sussie Wismarch Hansen 
3 Ida Von Würden Berg 

 
Efter uddeling af pokaler afsluttede vi generalforsamlingen 
  



 
 
 

Forslag om ændring af vedtægter/Generalforsamlingen 2020 
På baggrund af møde med Dansk Rideforbund vedr. klubbens certificeringer, foreslår bestyrelsen 
nedenstående mindre ændringer til §3, §6 og §7 

§ 3. 

Optagelse af medlemmer: 

Stk. 1. 

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens 

formålsbestemmelse. 

Klubben kan optage medlemmer således: 

Juniormedlemmer: Indtil og med det år, de fylder 18 år. 

Senior medlemmer: Alle over 18 år 

Passive medlemmer: Alle 

Optagelsen sker ved skriftlig henvendelse til kassereren. Bestyrelsen skal derefter godkende optagelsen. 

Juniorer under 14 år skal have en af forældrenes eller værges skriftlige godkendelse. 

 

§ 6. 

Karantæne, udelukkelse og eksklusion 

Stk 2. 

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem skal udelukkes fra 

klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved 

skriftlig afstemning. og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af der afgivne stemmer (blanke tæller 

som afgivne) 

Medlemmet har krav på at være tilstede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om 

udelukkelse kan af medlemmet indbringes til Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger. 

 

Stk. 3. 

I det af stk. 2. omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen, ligeledes ved skriftlig afstemning, og med 

et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride 

Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller 

evt. indstilles til Danmarks Idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under 

Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion) 

 

 



 
 

 

§ 7. 

Bestyrelsen. 

Stk. 1. 

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer samt 2 ungdomsmedlemmer (mellem 

14 og 21 år) såfremt dette er muligt. 

Alle skal være medlem af klubben og stemmeberettigede, og de skal vælges på ordinær 

generalforsamling for 2 år ad gangen. Ungdomsmedlemmerne vælges for et år ad gangen. 

Bestyrelsesmedlemmerne skal endvidere opfylde kravene i forhold til folkeoplysningsloven. 

2 medlemmer afgår i ulige år. 

3 medlemmer afgår i lige år. 

Ungdomsmedlemmerne har stemmeret på bestyrelsesmøder. Dog ikke i forhold som er juridisk bindende. 

Hilsen 

Bestyrelsen 

 

 

 

 


