
 
Torsdag den 16. Februar kl. 19 i Klublokalet på Keldmosegaard. 

 
Generalforsamling 
 

Punkter 

1. 

 
Valg af dirigent – 
Hans Hermann Storm. 
 

2. 
Formandens beretning – 
 Se bilag – Godkendt. 

  

3. 

Revideret regnskab forelægges til godkendelse – Samt budget 
2012 gennemgået. 
Se bilag – Godkendt. 

4. 
 Behandling af indkommende forslag –  
 

5. Fastsættelse af kontingent – Kontingent forsætter som hidtil. 

 

6. Valg til bestyrelsen –  
Ifølge dagsorden har flere medlemmer ikke ønsket, at genopstille til 
bestyrelsen – men meget heldigt er der nye kræfter til bestyrelsen samt 
til underudvalgene. Følgende er valgt ind – 
Charlotte Munch, genvalgt 
Aase Eriksen og Tanja Pless er valgt til bestyrelsen. 
Junior medlemmer –  
Emily Lundquist og Sofie Vennike er begge genvalgt 
Suppleanter –  
Karina Eriksen og Sanne Vennike er begge genvalgt 
Revisorer –  
Kristian Wurtz er genvalgt samt Gitte Pilemand nyvalgt. 
Sikkerhedsudvalg - Aktivitets udvalg – 
Linette Lundquist meldte sig til aktivitets udvalget. 
Sikkerheds udvalget fik ingen nye medlemmer. 
 

9.  

Evt. –  
Forslag om handicap klasser ved stævner – bestyrelsen arbejder videre 
med forslaget. 
Forslag til kvadrille – træning – Bestyrelsen arbejder videre med 
forslaget. 
Kursus udvalget ønsker endnu et medlem –  
Hans Hermann Storm efterlyser et eller to nye medlemmer til Hippoade 
– udvalget. Hans Hermann Storm orienterer videre om Hippoaden 2011 
som havde et underskud på 50.000 kr. af forskellige årsager. 
Han takkede alle frivillige for et super vellykket stævne.  
 

 

Div Blomster og gaver blev overrakt til medlemmerne – 
Blomster og tak til Sys Holstein, Pia Mikkelsen for deres arbejde i 
bestyrelsen. 
Bjarne Kruses vandre fad blev overrakt til Bende Hernet for hendes 
oprettelse og afholdelse af fællesspisninger i cafeen. 
Skulderklappet gik til Hans Hermann og Randi Storm for deres 
engagement i Hippoade udvalget ved afholdelse af Nordisk mesterskab 



2011. 
Rangliste vindere blev -  
Pony spring –  Denise Skarsø. 
Pony dressur – Sabrina Pilemand og Sacha Beck Petersen. 
Hest spring  –  Josefine Voss Madsen. 
Hest  dressur -  Ida Christiansen. 
Stort tillykke og tak til alle! 
 

Generalforsamlingen sluttede i særdeles god tone samt med ro og orden. 
 
Positiv og afslappet stemning bredte sig efterfølgende i cafeen hvor alle nød den lette 
og meget lækre anretning af sandwich og kage m.m. 
  
 


