Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING på Vestegnens Rideklub
tirsdag den 18. februar 2020, kl. 19.00
i Rytterstuen på VER, Snubbekorsvej 24B

Der blev budt velkommen til VERs ordinære generalforsamling 2020 og Formanden Anita Riisgaard
indledte med uddeling af flotte championatspræmier til årets glade vindere.
Championatet for distance: Dorthe Sabroe
Spring rideskole: Maria Møller
Dressur rideskole: Maria Møller
Spring pony: Silas Frænell
Dressur pony: Sofie Loua Bredahl Thomsen
Spring hest: Tana Brodersen
Dressur hest: Anita Riisgaard

1. Valg af dirigent og referent:
a. Dirigent: Tina Foldager
b. Referent: Pia Mygind
2. Valg af stemmetællere:
a. Pernille Brad Jensen
b. Rene Møller
3. Konstitueret formand Anita Riisgaard læser den afgåede formand Karsten B Heins
beretning op. Der er ikke spørgsmål til beretningen og den godkendes.
4. Det reviderede regnskab fremlægges af Tina Storbugt.
a. 2019 var et atypisk år pga. byggeprojektet og den midlertidige opstaldning. Det var
positivt, at vi trods omstændighederne lykkedes at skabe et overskud mod et
forventet underskud.
b. Budget 2020 har taget udgangspunkt i, at vi er i ny stald med nyt driftstilskud fra
Høje Tastrup Kommune samt en øget aktivitet ifa. bl.a. stævner.
c. De 2 interne revisorer kommenterer:
i. Samlet set flot at få overskud i forhold til at der var byggeri.
ii. Kommunen har skåret 40.000 kr. i driftstilskud.
d. Spørgsmål: Hvorfor stiger lønomkostningerne ca. 10% fra 2019-2020?
i. I 2020 øger posten for lønomkostningerne grundet: bogholder genansættes,
justering af lønninger og nye udgifter til rengøring af de faciliteter ifm. den
nye stald.
e. Spørgsmål: Er kommunaltilskuddet fast?
i. Ja
f. Spørgsmål: Er stævne-budgettet for 2020 ikke for højt sat?
i. Bestyrelsen lytter til inputtet, men håber på mere stævneaktivitet og
dermed indtægter i 2020.
g. Spørgsmål: Er der flere der ser regnskaberne igennem for at sikre rigtigheden?
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i. Det er bemærket, at 4-øjneprincippet skal overholdes, hvilket vil tilstræbes
fremadrettet. Revisorerklæring læses op.
h. Spørgsmål: Endnu et spørgsmål angående bogholderudgifter, og det forklares med
at bogholderen hjalp med bogføring.
i. Spørgsmål: Hvorfor er der budgetteret 70.000 kr. i omkostninger til stævneudvalget?
i. Der ligger udgifter til afholdelse af flere stævner end tidligere med indkøb af
præmier, evt. remedier til spring- og dressurstævne. Bestyrelsen vil være
obs på om forbruget vil ligge væsentlig under det budgetterede.
a. Spørgsmål: Er der en grund til at udgifterne til piller og halm er sat ned?
ii. Ja, det var dyrere at stå i det lille ridehus, fordi hestene stod på sandbund,
og nu forventes en reduktion efter, at vi nu er i det nye ridehus og tilbage på
halm.
b. Spørgsmål: Er det korrekt at vi fortsat ikke hensætter til fremtiden?
iii. Ja, men bestyrelsen er opmærksomme på at bl.a. telthallen snarligt skal
renoveres/nybygges.
c. Regnskab og budget godkendes under forudsætning af at punkterne vedr. lønomkostninger og stævneindtægter/-omkostninger er besvaret.
5. Fastsættelse af klubkontingent
a. Bestyrelsen foreslår fastholdelse af kontingent, hvilket godkendes af
generalforsamlingen.
6. Behandling af indkomne forslag:
7a – Fremlægges og motiveres af Pernille Brad Jensen
- Forslag 1: 2 arbejdstimer pr. stævnestart for pensionærer, som skal gælde som
interessetimer.
o Forslaget er vedtaget: 36 ja og 13 nej
- Forslag 2: 24 interessetimer pr. hest, 12 timer pr. hest derfra. 100 kr. pr. ikke
afviklet time.
o Per er bekymret, andre mener at klubånden kan bære det med
opbakning. OBS på om vi er attraktive for nye pensionærer. Timerne i
udvalg kan ikke trækkes fra. Med flere stævner bliver det lettere at
bidrage med sine timer.
o Offentlig afstemning
24 timer pr hest – ja 26, nej 13, blanke
12 timer pr. følgende hest – ja 27, nej 10
100 kr. pr time – ja 27, nej – optælles ikke, da 27 er over halvdelen
7b – Anita og Tina trækker forslaget, da det ligner de øvrige forslag. Nedenstående er
uddrag fra kommentarer. Forslaget indeholder: Det undlades at lægge
generalforsamling i uge 7 og 8. Det foreslås, at det kun er formanden der vælges
direkte, og fremadrettet ikke kasserer. De øvrige 6 medlemmer konstituerer sig selv.
- Timmol: godt forslag, men der skal være 2 revisorer
- Per: Kan man som medlemmer i bestyrelsen stille separate forslag? Svar: Ja, som
alm. medlem.
- Kan man splitte forslaget op? Vinterferie er ok, men ikke 7 medlemmer.
- Bibi: Ikke tiltro til at bestyrelsen konstituerer sig selv, da man skal have tillid til en
kasserer.
- Bestyrelsen tager kommentarerne med i det videre arbejde, og lægger bl.a. ikke
generalforsamling i uge 7 og 8 fremadrettet.
7c – Forslaget trækkes, da det ligner de øvrige på en del punkter.
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7d - Forslaget ang. rygning motiveres af Tina Storbugt, herunder at en mere restriktiv
rygepolitik formodentlig i fremtiden alligevel bliver pålagt klubben.
- Per: Påpeger at det er bedre at rygningen kun sker i skuret end ude på vejen, som
er offentlig, og dermed uden for klubbens beslutningskompetence.
- Tina: Rygning skal begrænses, og der skal laves en målsætning om at blive røgfri
specielt da vi har medlemmer under 18 år.
- Forslaget er vedtaget med 34 ja, 13 nej og 2 blanke
7e – Forslaget bortfalder.
7f – Forslag om mindst 5 og max 7 medlemmer i bestyrelsen. FU bortfalder. Kasserer
og formand vælges af generalforsamling.
- Spørgsmål: Hvorfor er suppleanterne ikke inviteret med?
o Det bliver de fremadrettet
- Forslaget besluttes med 41 for og 9 imod.
7g – Forslaget er trukket efter 7f blev vedtaget.
- Mindst 5 og max 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Med et udvidet
forretningsudvalg. Formanden vælges af generalforsamlingen.
7h – Forslaget er trukket efter 7a blev besluttet
7i - Bestyrelsen trækker forslaget, og der skal laves et bedre forslag til inddragelse af
rideskole elever og -forældre.
- Pernille Brad Jensen: Har undersøgt andre klubber, og der er ikke andre klubber,
hvor børn har stemmeret til generalforsamlingen. Nogen steder har ”de unge”
stemmeret gennem et juniorudvalg.
- René: Jeg kan kun stemmeret, hvis jeg melder mig ind som passivt medlem. Jeg
vil gerne have stemmeret via min datter.
- Spørgsmål: Hvornår vil bestyrelsen ændre stemmeretten for forældre?
o I samarbejde med kommunen vil bestyrelsen arbejde på at inddrage de
unge og deres forældre mere i beslutningerne.
- Per: Vi kan godt sammenligne, men måske skal vi gøre det anderledes? Det
klinger hult, og har været sådan i mange år.
- Freja: Der er stor forskel på fodbold og ridning? Her har vi med levende dyr at
gøre. Juniorudvalg var der også tidligere. Mere fokus på udvalg fremover.
- Bibbi: Synes de glemmer rideskoleforældrene
o Tina: Enig i synspunktet, men ikke i dette forslag
- Hvorfor kan man ikke bare melde sig ind som passivt medlem og dermed få
medbestemmelse? Det er den løsning, vi har i dag.
- For år tilbage var det folk udefra, der besluttede at pensionærerne skulle have
flere interessetimer, hvilket virker uretfærdigt.
- Opsummering: Bestyrelsen opfordres til at behandle teksten med ”rødt” i
dirigentens opstilling af forslag ang. forældres inddragelse i rideskolens
anliggender.
7. Valg af bestyrelse
- Valg af formand:
o Tina Storbugt stiller op og modtager enstemmigt valg ved klap.
o Tina motiverer sit formandskab
- Valg af kasserer – vælges direkte for et år:
o Heidi Profft Jacobsen melder sig og stemmes enstemmigt ind ved klap
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Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år:
o Anita Riisgaard modtager genvalg og vælges
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år:
o Bonnie de Place stiller op og bliver valgt
o Freya Madsen stiller op og bliver valgt

Generalforsamlingen beslutter at følge beslutningen om 7 medlemmer allerede nu.
Der opfordres til, at forældre fra rideskolen stiller op, så de kan få direkte indflydelse
på klubbens fremtid.
8a - Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
o Pia Mygind stiller op og bliver valgt
o Heidi Brinkbæk stiller op og bliver valgt
8. Valg af en 1. og 2. bestyrelsessuppleant:
- Elizabeth Weis Thomadsen stiller op og bliver valgt
- Sabrina Elmborg stiller op og bliver valgt
9. Valg af 2 revisorer og en af revisorsuppleant:
- Charlotte Hoffmann-Timmol og Annette Nielsen
- Christine Rohde
10. Valg af ekstern revisor:
- Bent Rindom
11. Evt.
- Spørgsmål ang. ridehuskort, måneds- og dagskort.
- Forslag til springhjælperkursus ved Alette.
- Sekretariatskursus for alle ved Bibi
- Der takkes for støtten til TREC-holdene og håber at samarbejdes kan fortsætte.
- Flere staldmøder indkaldt i god tid.
- Tina: opfordrer til at sende alle gode forslag til bestyrelsen, så vil de blive
behandlet i de førstkommende bestyrelsesmøder.
Den nye formand Tina Storbugt takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer Karsten, Bettina og
Cecilie samt dirigenten Tina.
Dirigenten takkede forsamlingen for mødet og engagementet fra medlemmerne.
Tina Foldager
Dirigent

Pia Mygind
Referent
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