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Referat af ordinær generalforsamling 

Onsdag den 27. februar 2013  

kl. 19.00, i rytterstuen på VER, Snubbekorsvej 24B, 2630 Taastrup 

1. Uddeling af championatsplaquetter og medlemsdiplomer: 

Dressur hest: Laura Falk – Orian Helfin 

Dressur pony: Maria M. Jensen – Fjordglimts Mr. Georg 

Dressur rideskolen: Elizabeth W. Thomasen – Felix/Silas 

Spring hest: Josephine Kruuse – Clinton 

Spring rideskolen: Elizabeth W. Thomasen – Bertram 

Distance: Gitte B. Nielsen/Havrebjerggaards Rinaldo 

Freya Madsen = 10 års jubilæum 

Bente Nielsen = 30 års Jubilæum 

 

2. Valg af dirigent og referent: 

Bjarne Bantz valgt som dirigent. Anne Seidenfaden valgt som referent. Bjarne Bantz 

erklærede generalforsamlingen som beslutningsdygtig.. Der var ingen bemærkninger til 

dagsorden. 28 stemmeberettigede var mødt op. 

 

3. Valg af 2 stemmetællere: 

 Inger Rosengren og Vivian Møller blev valgt. 

 

4. Bestyrelsen aflægger beretning ved formand, Karsten Bratlien Hein: 

Det sidste år har givet bestyrelsen den fornødne ro til at udfører en rækker ønskede 

opgaver som bla. APVèr og jobbeskrivelser. På VER er der sket en hel del forbedringer med 

stor hjælp fra medlemmer og forældre. Bla. er der afholdt arbejdsweekend, ny veranda ved 

rytterstuen, opsat spejl i det store ridehus, nye tagrender, reparation af vandingsanlæg, 

spåner i det store ridehus, renovering af privathestefolden, malet træværket udendørs. Ud 

over slid og slæb blev der også tid til 2 jubilæer, nemlig 45 år for VER`s stiftelse og 40 år for 

grundstenens nedlæggelse. Stor tak til alle som har hjulpet til uanset hvilket niveau der er 

blevet knoklet på. 

Beretningen blev godkendt 

 

5. Det reviderede regnskab blev fremlagt ved kasserer Britha Skov Jensen: 

Trods tomme bokse og uforudsete udgifter og vedligeholdelse af diverse ting samt 

renovering af folde, ender regnskabet med et meget fornuftigt resultat på -32.000 kr.  

Der er afdraget ekstarordinært kr. 100.000 på vort lån så vi står bedre den dag vi skal ud og 

optage nyt lån til reparation af taget på det store ridehus. 

Regnskabet blev godkendt. 

 



 

 
Vestegnens Rideklub • Snubbekorsvej 24B • 2630 Taastrup • www.vestegnensrideklub.dk 

6. Fastsættelse af klubkontingent: 

Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret. Juniorer under 16 år = 200,-. Seniorer over 16 

år = 400,-. Passivt medlem = halv pris. 

Godkendt. 

Det fremlagte budget, ingen prisforhøjelser, men besparelser. Godkendt 

 

7. Behandling af indkomne forslag: 

Bestyrelsen foreslår at Dorthe Sabroe Simonsen udnævnes til æresmedlem. Dorthe har 

været medlem siden 1972. Dorthe fik sin første hest på VER i 1982 som hed Jeanne Dàrc. 

Dorthe har været meget aktiv på VER på alle fronter. Hun er meget hjælpsom og en super 

dygtig speaker til vores stævner og opvisninger. 

 

8. Valg af bestyrelse: 

A: Valg af kasserer. Britha blev valgt og takkede for valget. 

B: Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år. Carsten Hansen blev valgt. 

 

9. Valg af 1. og 2. bestyrelsessuppleanter for 1 år: 

Cecilie Jensen blev valgt med 18 stemmer som 1. suppleant og Camilla Skibsted blev valgt 

med 10 stemmer til 2. suppleant. 

 

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år: 

Jørgen Fjelstrup og Anne Seidenfaden blev valgt som revisorer og Liza Hansen som 

revisorsuppleant. 

11. Udpegning af ekstern revisor for 1 år: 

Revisor Bent Rindom blev udpeget. 

 

12. Evt 

 Bestyrelsen havde en opfordring til alle medlemmer om at melde sig til VER`s nyhedsbrev 

på nettet, som altid er opdateret. Der var ønske om at der snarligt ville blive indkaldt til et 

pensionærmøde. Bestyrelsen finder en dag og vender tilbage. Der blev gjort opmærksom 

på at bunden i det lille ride er meget dyb nogle steder. Bestyrelsen opfordrede til at skrive 

til Anita på mailen, så vil hun sørge for at bunden bliver gået efter og udbedret. 

 

Hermed er generalforsamlingen slut og dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

Dirigent: 

 

Karsten Bratlein Hein  Anne Seidenfaden 

Formand   Næstformand 
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HelleMadsen   Martin Hansen 

Sekretær   Bestyrelsesmedlem 

 


