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0. Uddeling af championatsplaquetter og medlemsdiplomer 

Formanden Karsten Bratlien Hein bød velkommen til VERs ordinære generalforsamling 2017 og 

indledte med uddeling af championatsplaquetter og medlemsdiplomer. 

VER´s Klubchampionatsvindere 2016: 

Dressur hest:  Sabrina Elmborg, Cathrine Madsen, Dorte Bjørn Bjerring, Helene 

Elisabeth Sloth, Freya Madsen, Pernille Krümmel 

Dressur pony:  Ida Amdisen  

Spring hest: Emma Emilie Bach Petersen  

Spring Pony: Louise Sarah Jensen, Natascha Vest, Cecilie Højris Hansen, Freja 

Bjørn-Jensen, Nadja Vest 

Sring Rideskolen: Sofia Dolgova, Rebekka Nordly, Josefine Hugger, Helena Brinkbæk, 

  Ida Jørgensen, Maria Møller, Idamarie Rundstrøm  

   

Medlemsdiplomer: 

50 års jubilarer:  Irma Johansen, Gerda Ambjørn, Gitte Ambjørn 

40 års jubilar:  Hanne Værum Sørensen 

30 års jubilarer:  Anne Seidenfaden, Lis Christiensson 

25 års jubilar:  Annette Nielsen 

10 års jubilarer:  Rikke Jørgensen, Annette Husted   

1. Valg af dirigent og referent 

Tina Foldager blev valgt som dirigent og Tina Storbugt som referent. 

Dirigenten kunne bekræfte, at indkaldelsen til generalforsamlingen var lovligt varslet og 

dermed beslutningsdygtig. Der var 50 stemmeberettiget til stede. 

 

2. Valg af 2 stemmetællere  

Heidi Brinkbæk og Mette Hugger blev valgt som stemmetællere. 

3. Bestyrelsen aflægger beretning ved formand, Karsten Bratlien Hein.  

Formanden Karsten fremlagde udvalgte ting fra 2016. 

 Der er fulgt tæt op på udviklingen ift. den nye hestelov og der er arbejdet med analyse af 

VERs forhold. 

 Klubben er blevet benchmarket med andre klubber i området. 

 Klubben har behov for frivillighed bl.a. til vedligehold og opgaver i klubben. Det opfordres 

til fortsat at bidrage til dette arbejde. 

 VER får årligt tilskud fra kommunen, som er en forudsætning for klubbens drift. 

 Der har været flere gode arrangementer: fastelavnsshow, sommerfest og juleshow.  

 Tak til alle der har hjulpet til stævner og andre arrangementer. 

 Klubben har fået flere fine sponsorater, og støt gerne dem der støtter os. 

 I 2017 er der en del opgaver, der skal udføres: bl.a. udskiftning af barrieren i det store 

ridehus, nye wrapskure m.m. 

Beretningen blev hermed godkendt. 
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4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse ved kasserer, Britha Skov 

Jensen 

Der er overskud fra de afholdte stævner i 2016 og der er ligeledes overskud fra både rideskole 

og muleposen. 

Der er ikke overskud fra pensionærdelen, selv om alle bokse er udlejet det meste af perioden. 

For at få yderligere indtægter opfordres til at der søges legater. 

Det fremlagte regnskab for 2016 blev taget til efterretning, da det ifølge vedtægterne ikke skal 

godkendes på generalforsamling. 

 

5. Fastsættelse af klubkontingent 

Der er ikke indregnet prisstigninger i 2017 hverken for rideskole eller opstaldning. 

Vedtagelse af ny hestelov vil have indvirkning og dette skal der tages hensyn til. Her vil de 

store ændringer, som evt. vil komme blive drøftet med kommunen. 

Bestyrelsens forslag om uændret klubkontingent blev vedtaget. Kontingentet er dermed flg.: 

Juniorer under 16 år kr. 200 - Seniorer over 16 år kr. 400 - Passivt medlemskab halv pris. 

6. Behandling af indkomne forslag 

Bilag 1 - forslag 1 fra Lene Madsen og Charlotte Grøntved 

- Videoovervågning  

- Foldene renoveres for at undgå skader (både hest og personale) 

- Vask af dækkener og mulighed for at tørre dem 

Det kan ikke besluttes om staldlejen skal reguleres, men forslagene kan drøftes og uddybes 

evt. i et pensionærmøde. Der kan evt. nedsættes et udvalg, der kigger på enkeltelementerne i 

forslaget. Hvis der er støtte til forslagene, vil de være input til bestyrelsen, som vurderer ift. 

budget og finansiering. Det tages op på kommende pensionærmøde. 

 

Bilag 2 - forslag 2 fra Sabrina Elmborg 

Begrænsning af stemmer for de der ikke står på VER gældende for de sager som kun berører 

de opstaldede. 

Det kan blive en udfordring at skelne mellem hvem, der kan stemme til hvilke forslag. Det vil 

samtidig medføre en ændring af klublovene, for at indføre forslaget. 

Bestyrelsen tager forslaget med i sit videre arbejde og lægge tilrette for at kunne tage sager 

op i pensionærmøder inden kommende afstemninger. 

Alle punkter tages op på et pensionærmøde inkl. Forslaget om reduktion i staldleje ift. brug af 

eget foder. 

 

7. Valg af bestyrelse 

7a: Valg af kasserer for 2 år, Britha er på valg og villig til genvalg. 

Tina motiverer på vegne af resten af bestyrelsen et forslag om at opstille Christina Belter. 

Registreret revisor Christina præsenterede sig selv og motivationen for at indtræde i 

bestyrelsen. 

Britha motiverede sin villighed til genvalg. 

Britha fik 22 stemmer og Christina fik 26 stemmer. Christina blev dermed valgt som kasserer. 

7b: Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år. 

Tina Storbugt er på valg og villig til genvalg. Tina blev valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år. 

Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år da Charlotte Westphalen Olsen er udtrådt af bestyrelsen. 

Ina blev valgt som bestyrelsesmedlem for 1 år. 

  

8. Valg af en 1. og en 2. bestyrelsessuppleant for 1 år 

Vivian Møller og Sabrina Elmborg er på valg. Cecilie Jensen blev valgt som 1. suppleant og 

Vivian Møller som 2. suppleant. 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år 
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Jørgen Fjelstrup og Mette Vestergaard er på valg som revisorer og Liza Hansen som 

revisorsuppleant.  

Følgende blev valgt: Charlotte Hoffmann-Timmol og Annette Nielsen som revisorer samt Liza 

Hansen som revisorsuppleant. 

 

10. Udpegning af ekstern revisor for 1 år 

Bestyrelsens forslag til ekstern revisor var registeret revisor Bent Rindom, som også blev 

vedtaget. 

11. Evt. 

 Der blev givet udtryk for, at det er positivt med de faste undervisere tilknyttet VER. 

 Hele forsamlingen rejste sig op afslutningsvis og takkede Britha for langt og trofast arbejde 

i klubben. 

 
 

Tina Foldager   Tina Storbugt  
Dirigent   Sekretær og referent 

 


