Referat fra
ORDINÆR GENERALFORSMLING
Torsdag den 27. februar 2014, kl. 19.00
I ryttertuen på VER, Snubbekorsvej 24 B, 2630 Tåstrup

1. Uddeling af championatsplaquetter og medlemsdiplomer:
VER`s Klubchampionatsvindere 2013:
Dressur Hest.
Dressur Rideskolen:
Spring Hest:
Spring Pony:
Spring Rideskolen:
Distance:

Patricia Hvidt – Lepas Armani
Elizabeth W. Thomasen - Silas
Tenna s. Skaarup – Coco
Nicole Bengtsson – Zoe Bredager
Emilie Rud Pedersen – Felix
Gitte B. Nielsen – Havrebjerggaards`s Rinaldo

Medlemsdiplomer:
25 års jubilarer 1989-2014:
10 års jubilar 2004-2014:

Anja Ohlsen og Maria Ohlsen
Hanne Hansen

2. Valg af dirigent: Bjarne Bantz
Valg af referent: Anne Seidenfaden
Bjarne Bantz konstaterede at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og
dermed beslutningsdygtig. Der var 29 stemmeberettiget til stede.
3. Stemmetællere: Helle Sloth og Mette Schmidt
4. Bestyrelsens beretning ved formand Karsten Bratlien Hein:
Karsten takkede for fremmødet, forklarede at 2013 havde været et år som trak store
resurcer på både personalet og bestyrelsen bla. pga udskiftninger blandt personalet.
Bestyrelsen håber på mere arbejdsro i 2014.
Der er blevet udført en del arbejde på VER i 2013, såsom: Udskiftning af port i telthallen.
Etableret 2 store græsfolde. Opdelt vallakfolden til flere mindre folde. Der er lagt nyt tag på
det store ridehus og ny belysning i ridehuset. Foderrummet er blevet rottesikret, som har
givet en stor besparelser på foderbudgettet.
Desværre har man måtte sige farvel til flere rideskoleheste.
Stævneudvalget har haft mange flotte stævner i 2013, som har givet et godt overskud.
Stævneudvalget har modtaget flere sponsorater, som bestyrelsen hermed takker for.
Stor tak til Høje Taastrup Kommune for den økonomiske støtte i 2013.
Beretningen blev godkendt.
5. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse ved kasserer Britha Skov
Jensen:
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Britha nævnte igen, at 2013 havde været et år med store udfordringer, men på trods af det
kommer VER ud med et fornuftigt regnskab, da stævneudvalget have 60.000 kr. i overskud.
Der har været lidt uro omkring rideskolen, håber i 2014 at få fyldt holdene op.
De store forbedringer på ridehuset, kunne kun lade sig gøre med hjælp fra Danske Bank,
fordi de troede på VER og ville give os et lån.
Der har været store udfordringer omkring foldene, som nu er delt op på en tilfredsstillende
måde.
Tak til vores WEB-master Per for hans store arbejde på vores hjemmeside.
Igen stor tak til Høje Taastrup Kommune for deres økonomiske støtte og for deres forståelse
og opbakning, når der skulle tages hensyn til vores 4-benede venner.
Regnskabet blev godkendt.
6. Fastsættelse af klubkontingent og godkendelse af budget:
Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret. Det blev godkendt.
Der var ønske om renovering af bunden i det store ridehus. Der er i 2014 afsat kr. 20.000 til
vedligeholdelse af ridehusene. Vedligeholdelse af ridehusbund tages på et klubmøde.
Der kom en opfordring til alle fra bestyrelsen som at søge fonde og sponsorater til fx en ny
bund. Britha forklarede at det er en stor udfordring at få det hele til at løbe rundt økonomisk
og at vi skal være mådeholdent og påpasselig med vores midler, så vi har penge til
uforudsete udgifter over hele året.
Der var ønske om at man på et klubmøde fik snakket om alle de opgaver og ting man kunne
tænke sig ændret/udført i 2014.
Budgettet blev godkendt.
7. Behandling af indkomne forslag:
Bestyrelsen havde et forslag til udskiftning til ny varmekilde fra el til fjernvarme. Det vil give
en besparelse på ca. 28.000 kr. pr. år. På nuværende tidspunkt bruger VER for ca. 100.000
kr. el om året. Der skal så optages et 10-årigt lån. Der nedsættes et udvalg, som skal
arbejde videre med energibesparende foranstaltninger. Det behøver ikke nødvendigvis være
fjernvarme.
Samtidig var der en opfordring til medlemmerne om at huske og slukke for lyset og holde
vinduerne lukket.
8. Valg af bestyrelse:
A. Valg af formand for 2 år. Karsten Bratlien Hein var på valg og blev genvalgt.
B. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og et bestyrelsesmedlem for 1 år:
Helle Madsen og Cecilie Jensen blev valgt for 2 år. Amanda Poulsen blev valgt for 1 år.
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9. Valg af 1. og 2. bestyrelsessuppleant for 1 år:
Belinda Johnsen blev valgt til 1. suppleant og Camilla Skibsted blev valgt til 2. suppleant.
10.Valg af 2 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år:
Anne Seidenfaden og Jørgen Fjelstrup blev valgt som revisor og Liza Hansen blev valgt
som revisorsuppleant.
11.Udpegning af ekstern revisor:
Registreret revisor Bent Rindom blev valgt som ekstern revisor.
12.EVT:
Der var ønske om mere belysning på P-pladsen, nede ved høskurene og ned mod det lille
ridehus. Alt dette tages til efterretning og samles sammen til at få en elektriker ud.

Bjarne Bantz afsluttede den ordinære generalforsamling ved at takke for god ro og orden.

Dato:
Dirigent: Bjarne Bantz

Referent: Anne Seidenfaden
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