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Uddeling af præmier

VERs klubmestre 2020
Dressur Hest Anita Dorthe Jensen, Nørlunds Fallulah

Dressur let Hest Charlotte Timmol, Jarcia BRH

Spring Hest Alette Frænell, Loke

Spring Pony Silas Frænell, Mister

Spring Rideskolen Ida Markdanner Lindgren, Tarzan

Klubchampionatsvindere
Dressur Hest Anita Loua Riisgaard, Krack

Dressur Pony Sofie B. Thomsen, Meraviglioso Stallone V

Spring Hest Tana Brodersen, Donnerspon

Spring pony Silas Frænell, Mister S

Spring Rideskolen Ida Markdanner Lindgren, Tarzan

Distance Dorthe Sabro, Melnir fra Markedsdalen &

Bibi Hollenberg, Tyra fra HCL-Hestra



Velkommen til Generalforsamling

Velkommen til medlemmerne

og velkommen til vores gæster

• Stig Jørgensen og Jesper Kristiansen fra Kultur- og Fritid i Høje Taastrup Kommune (HTK)

• Marianne Høyer og Sune Alenkær fra Dansk Gymnastik- og Idrætsforbund (DGI)

• Maibritt Viffeldt fra Dansk Ride Forbund (DRF)



DRF, Majbritt Viffeldt



Generalforsamling VER den 21. juni 2021

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Godkendelse af ny registreret revisor Per Johansen for regnskab 2020, 
eftersom at den valgte eksterne revisor trak sig den 2. februar 2021

4. Formanden aflægger beretning

5. Det reviderede regnskab v/regnskabskonsulent Else Marie (Charlotte Kjær Administration og Regnskab)

6. Fastsættelse af klubkontingent og orientere om budgettet for det kommende år v/regnskabskonsulent Else Marie (Charlotte Kjær Administration og Regnskab)
• Bestyrelsen foreslår, at vi fastholder nuværende kontingentsatser

7. Behandling af indkomne forslag (se bilag 1)

8. Valg af bestyrelse, jfr. § 10
1. Valg af formand, lige år (Formand Tina Storbugt er ikke på valg i år)

2. Valg af kasserer, ulige år (Kasserer Heidi Profft Jacobsen er på valg i år, og ønsker ikke genvalg)

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Freya Madsen og Bonnie de Place er på valg – modtager genvalg, men viger gerne posterne så andre frivillige og ihærdige kræfter kan komme til)

9. Valg af 1. og 2. bestyrelsessuppleant for 1 år

10. Valg af 2 interne revisorer og 1 intern revisorsuppleant for 1 år

11. Udpegning af ekstern revisor for 1 år
• Bestyrelsen foreslår registreret revisor Per Johansen

12. Evt.



VER – formandens beretning for 2020



Formandens beretning har hele 2 overskrifter

2020 har været lidt af en rejse! “Den gode stemning”,
den er da til at tage og føle på?



Vi gik til valg på…….

…at blive Vestegnens mest eftertragtede rideklub

Udvikle og fastholde den enkeltes lyst til at være en del af ridesporten
med fokus på at hæve undervisningsniveauet i rideskolen

med mere medlemsindflydelse, specielt for juniorer

Have en åben og transparent ledelse og drift
nem at overtage (have en god dokumentation om alle bestyrelsesopgaverne)

ansættelse af en leder, og dermed have et solidt team i stald og rideskole

Have et samlende og uformelt miljø mellem elevskole og pensionærer
opnå og fastholde den gode tone og stemning samt skabe relationer på tværs

engagere medlemmer i udvalgene



Og hvad har vi så (op)nået i 2020 … (1)

Vi udvikler og fastholder den enkeltes lyst til at være en del af ridesporten
Daglig leder for rideskolen, Anders, startede 1. august

Anders Egelund kommer med 28 års erfaring fra Vallensbæk Ridecenter og er en kæmpe ressource og trækplaster

Kvaliteten af undervisningen er på et højere niveau med dygtige undervisere

Dette inkluderer uddannelse af rideskolehestene og god hestevelfærd (bl.a. ugentlig fridag ☺)

Investering i gode rideskoleheste og ponyer

Alle begynderhold i det lille ridehus (tryggere rammer) - og om eftermiddagen, hvor det er belejligt familiemæssigt

Rideskole-velfærds-juniorudvalget har fået en rideskolerepræsentant

Nataline varetager rigtig mange opgaver for rideskolen og med bl.a. Coronavenlige aktiviteter via FB

Klubbens sekretær Bonnie har bidraget med sin tætte og gode kommunikation med eksisterende og nye 
medlemmer

Medlemstallet er vokset betragteligt – fra 200 i januar til 335 i december ☺

Rideskolen er fyldt helt op på alle hold med lang venteliste (102)

Alle 29 opstaldningsbokse blev udlejet og vores venteliste til pensionærbokse er vokset enormt (over 60)

Vi har på 1 år øget omsætningen fra mill.kr. 2,57 => 3,1 og overskud fra t.kr. 53 => 345

Vi er nu blandt de mest eftertragtede rideklubber på Vestegnen ☺
Det ses tydeligt på det stigende medlemstal, fyldte hold og lange ventelister til rideskole og opstaldning

Flere af rideskoleforældre/-elever, pensionærer, medlemmer, ansatte, DRF, leverandører siger: 

VER er det ”hotte” sted med god stemning ☺



Og hvad har vi så (op)nået i 2020… (2)

Vi er tilhænger af åben og transparent ledelse og drift

Vi overtog et formandskab uden nogen form for særlig meget overdragelse og samtidig etableret en ny 
udvidet bestyrelse, hvor de fleste var nye medlemmer

Efter en ret krævende start for et helt nyt team i en bestyrelse fokuserede vi og eksekverede på vores mål

Medlemmerne i bestyrelsen har ydet mere end man kan forvente

Kasserer Heidi P og næstformand Anita har bl.a. løbende haft opfølgning om formiddagene med staldpersonalet

Nyt elektronisk dokumentsystem – Arkivet - er etableret 
og al vores spændende VER historik er scannet og lagret ☺

System for rutiner og processer er etableret og en del beskrevet (også med videoer)

Klubmodul funktionalitet udnyttes nu til endnu flere administrative opgaver

Konsulent Else Marie udfører månedlig bogføring og økonomirapportering, 
så vi har overblik og kan styre efter det

Sammen med Heidi B har vi opbygget et stærk økonomi-team, som støtter kasserer-posten

Bestyrelsen har løbende haft åbne møder for medlemmerne – dog lidt udfordrende under nedlukning

På trods af restriktioner er der afholdt 5 medlemsmøder

Ny hjemmeside er etableret samt flere Facebook grupper

Der er løbende sendt informationsreferater og nyhedsbreve via mail og FB, 
som er blevet meget positivt modtaget ☺

Med Anders og et godt team i både stalden og rideskolen har vi en meget vigtig del af fundamentet på 
plads til at udvikle klubben videre ☺☺☺



Og hvad har vi så (op)nået i 2020 … (3)

Vi er ved at have en godt samlet klub med uformelt miljø både i og mellem elevskole og pensionærer

Vi har meget fokus på at fastholde den gode tone og stemning samt skabe relationer på tværs

Der er god respons og vilje til, at vi gør dette sammen i klubben – også at vi ved fælles hjælp finder løsninger, 
når udfordringer opstår

Vi har trods restriktioner haft mange aktiviteter – en del virtuelt ☺

Bibi og Dorthe arrangerede Virtuelt Pinse Ridt med 1000 deltagere ☺☺ - som gav et godt sammenhold og 
ikke mindst overskud i stævnekassen!

Derudover blev der afholdt nogle få stævner inkl. et rideskolestævne

Vi fik faktisk afholdt arbejdsdage, - med fantastisk opslutning

Pia sørgede for, at vi vanen tro deltog i Aktiv Sommer endda med ekstra hold

Nataline arrangerede flere konkurrencer på FB, bl.a. en tegnekonkurrence

Freya streamede opsadlingskursus for rideskolen

…og mange flere gode aktiviteter ☺

Vi har meget mere medlemsinddragelse og –indflydelse bl.a. gennem udvalgsarbejdet

Der er kommet flere medlemmer i udvalgene til at udføre en masse spændende aktiviteter

Vi har flittig brug af Facebook med information mellem medlemmer, ansatte, udvalg og bestyrelse i de 
forskellige FB-grupper

Bestyrelsen har et rigtig godt samarbejde med HTK, hvor Jesper Kristiansen fra Fritid- og kulturcenteret er 
vores kontakt og vi har løbende dialog om alt fra praktiske opgaver, opfølgning af ”mangellisten” på stalden 
til anden støtte ifm. foreningsarbejde

Klubben og især bestyrelsen har fået rigtig meget god støtte fra både DRF og DGI ifa. håndtering af 
love&regler, udvikling af klubben, bestyrelsesarbejde og meget mere

Trods nedlukning har klubben nydt godt af mange medlemmer, som har bidraget til at få udført nødvendige 
opgaver

Udvalgene
Rideskole-, Velfærds- & Juniorudvalget v/Anita og Nataline 

Stævne- & Sportsudvalget v/Freya

Kommunikationsudvalget v/Bonnie

Materiale-, Anlægs & Facilitetsudvalget v/Heidi P

Sponsor- & legatudvalget v/Tina

Samt flere aktivitetsudvalg 
så som  Muleposen, Undervisning, Folde/dræn



Der var også udfordringer i 2020, som vi løste sammen ☺

Politikere, Kommunen, Skat, Fødevarestyrelsen og Arbejdstilsynet 
modtog alle henvendelser vedr. klubben

▪ Henvendelserne blev sendt fra en lille gruppe medlemmer og ”borgere”

▪ Jesper fra HTK håndterede dette på en god og ordentlig måde og vi deltog i 

møde, hvor vi besvarede og dokumenterede samtlige anklagepunkter

▪ Bestyrelsen tilbød derefter at deltage i et dialogmøde – denne håndsrækning 

blev ikke taget imod

▪ DGI og DRF gennemgik kritikken mod klubben sammen med Bestyrelsen 

▪ VER fik ekstra mange besøg af forskellige instanser bl.a.

▪ Arbejdsmiljø: vejledning om sikkerhed, kemioversigt samt APV – alt 

dette kom på plads

▪ Fødevarer: Muleposen fik glad smiley

Klubbens revisor Bent Rindom opsagde aftalen med VER

▪ Januar 2021 opsagde Bent sit mangeårige gode engagement med 

klubben og VER takker Bent for at have været klubbens revisor frem 

til 2020

▪ Charlotte Kjær sørgede for at klubben fik en aftale med registreret 

revisor Per Johansen, som heldigvis hurtigt kunne overtage posten 

med yderst kort varsel

Den nye bestyrelses opstart og videre arbejde blev ekstra vanskelig

▪ Tidligere formand valgte at forlade klubben få dage inden Generalforsamlingen skulle afholdes

▪ Overdragelsen blev dermed meget kaotisk

▪ Adgange til banken manglede og tog lang tid at etablere (+6 mdr) og vi modtog tilmed varsel om opsigelse og 

lukning af konti

▪ Vi kunne ikke betale vores leverandører til tiden i en lang periode

▪ Tidligere aftaler uden om bogføringen skulle der ryddes op i

▪ Staldcatten var stjålet og skulle erstattes – ny leasingaftale

▪ Originale dokumenter manglede deriblandt underskrevne Årsrapport, Årsberetning, Referat og Revisorerklæring

▪ Manglende viden om Klubmodul, alarmsystem, nøgler og adgange, løn, rutiner og processer m.v.

▪ Enkelte medlemmer skabte et lidt problematisk klima, som fyldte meget for klubbens øvrige medlemmer og ikke 
mindst for bestyrelsen og vores arbejde

▪ Dette var en væsentlig årsag til, at det tog meget af vores tid og dermed ekstra lang tid inden Bestyrelsen blev 
operativ



Og så var der …
Covid-19 fyldte meget i 2020

Klubben oplevede en helt overvældende støtte fra alle medlemmer i en svær tid med nedlukning

Medlemmerne i rideskolen valgte endda at fortsætte med at betale sine månedskontingenter – nogle 
enkelte tog imod tilbuddet om at betale en reduceret pris og kun ganske få meldte fra under 
nedlukningen ☺☺☺ - sikke en opbakning.

Pensionærer og ansatte gjorde en flot fælles indsats for at motionere og passe rideskolehestene under 
nedlukningerne

Alle omkring os var gode til at informere og ”oversætte” de løbende Covid-19 restriktioner vi blev pålagt –
HTK, Politimesteren, DRF og DGI

Vi modtog en del økonomisk støtte inkl. det fantastiske pinseridt
Corona ‘trøst’, Aktiv hver for sig, Konkurrence om Hø, Trec forhindringer, Toplag til i alt over kr. 75.000!

Dertil kommer alle de øvrige sponsorer med bl.a. stævnepræmier m.v. 

Sammen med Sponsorudvalget stod Bo i spidsen for at få rigtig mange nye sponsorer på plads ☺

Vores sponsor Spul&Rens har ydet en hel uundværlig hjælp med vores kloak og rensningsanlæg

Lidt om et par af vores rideskoleponyer og –heste, som lige bør nævnes

Vores lille mascot Rocco fik desværre al for kort tid på VER, 
men nåede at blive en lille samlende stjerne for os alle 

Vores spanske Jitana var i fol og blev sendt på barsel i Jylland, hvor hun fik Magoo
Jitana kommer retur til rideskolen til august 2021



Tak til alle medlemmerne ☺

- og specielt til

Bibi og Dorthe for at arrangere Pinseridtet 2020 og for at stå for 
kommende Vestegnsridt ☺

alle de frivillige som deltager i vores udvalg ☺

alle som giver den gas i hverdagen og vores arbejdsdage/-weekender ☺

Anders for at tage ”springet” til VER ☺

Nataline med sit gode arbejde for rideskolen ☺

vores afgående kasserer Heidi P ☺

pensionærerne for at motionere rideskolehestene under Corona – og 
ikke mindst den overraskende julegave til bestyrelsen ☺

og atter stor tak til rideskoleeleverne for at være vedholdende og støtte 
økonomisk under Corona-nedlukning

Tak til alle for at gøre klubben til det den er i dag ☺



Mål for 2021



Fortsættelse og fastholdelse af Visionen i 2021
En professionelt drevet klub

Vi har mange af de samme elementer at forholde os til som i en
virksomhed

Videreudvikle bestyrelsesarbejdet til at blive mere 
professionelt (i samarbejde med konsulent fra DGI)

Blive et godt Team med fordeling af ansvarsområder udfra styrkerne

Etablere et administrationsteam
Sørge for dokumentation af rutiner og processer i etablerede 
systemer, som er nemme at tilgå og også overtage

Certificeringer af rideskolen under DRF
Tilbyde ridemærker
Afholde Rideskolestævner, Vestegnsridt og dressur- og 
springstævner

Kræver at flere lærer stævne-kompetencerne endnu bedre

Få flere medlemmer ind i udvalgene og styrke
kompetencerne, så vi kan få udført vores ønskeliste af
forbedringer
Beskrive projekter, som er kandidater til at søge sponsorater, 
legater og anden støtte
…og mange flere aktiviteter

Vi arbejder med aktiviteter, som 
understøtter visionen



Vores mål for 2021

Alt dette kræver blandt andet…

En professionel bestyrelse, som arbejder godt 
sammen for klubbens interesser

Samt en inkluderende og motiverende lederstil 
fra Formandens side

Daglig drift som kører og er til at overtage

Frivillige som ønsker at involvere sig og påtage 
opgaver i vores udvalg

At forsætte den økonomiske stabilitet i klubben 
(investeringer og forbedringer)



Tak for opmærksomheden ☺

Vi er på rette vej

og har en fantastisk klub

på et fantastisk sted

med engagerede medlemmer

og meget kompetent personale

Tid til spørgsmål og kommentarer



Økonomi





Resultatdisponering/Hensættelser

Bestyrelsen foreslår følgende fordeling af årets resultat 
på kr. 345.647:

OPSPARING TIL NY HAL kr 100.000 

RIDESKOLEHESTE kr 60.000 

DRÆN OG HEGN kr 100.000 

RIDESKOLEAKTIVITET EF. CORONA kr 20.000

UDENDØRS RIDEBANER kr 50.000 

OVERFØRSEL TIL EGENKAPITAL kr 15.647

Vi har behov for en ny hal til opbevaring af udstyr, stråfoder, 
lager m.v. da telthallen er helt nedslidt og dette er starten på
en opsparing/udbetaling

Der skal hvert år investeres i rideskoleheste for at holde vores 
standard i rideskolen

Vi har store udfordringer med vores ødelagte dræn i hele 
området, som skal renoveres

2020 var et hårdt år for rideskoleeleverne, som mistede
undervisning og tid med hestene - rideskoleeleverne skal 
derfor have midler til at finde på noget sjovt sammen

Vi skal løbende vedligeholde vores baner med toplag, dræn og
andre forbedringer, så de holder den standard de har i dag



Bilag 1 – Indkomne forslag

Forslag 1; Vedtægtsændring omkring dato for afholdelse af generalforsamling
Fremsat af Bestyrelsen

Forslag 2; Vedtægtsændring ift. indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling
Fremsat af Bestyrelsen

Forslag 3; Vedtægtsændring ift. proces for godkendelse af bestyrelsesmødereferat
Fremsat af Bestyrelsen

Forslag 4; Vedtægtsændring for fremlægges af klubbens regnskab
Fremsat af Bestyrelsen

Forslag 5; Vedtægtsændring ift aldersgrænse som ikke stemmer overens i §4 og §7
Fremsat af Bestyrelsen

Forslag 6; Forslag om at privatheste må ride med i rideskoleundervisning
Fremsat af Heidi Henriksen

Forslag 7; Vedtægtsændring ift stemmeret for juniorer
Fremsat af Bettina Olsen



Præsentation af kandidater til bestyrelsen

1. Valg af kasserer, ulige år 
• Kasserer Heidi Profft Jacobsen ønsker ikke genvalg

• Kandidater: 

• Lone Rasmussen

• Flere ☺

2. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
• Bonnie de Place modtager genvalg

• Freya Madsen modtager genvalg

• Kandidater:

• Lone Rasmussen (hvis ikke valgt som kasserer)

• Sofie Weywadt (se præsentation på næste slide)

• Nataline Frydendahl som medlem eller suppleant

• Flere ☺



Sofie Weywadt

Jeg stiller op som alment bestyrelsesmedlem eller suppleant
• Jeg vil være en del af den udvikling bestyrelsen lige nu er i

• Tidligere formand for juniorudvalg

• Frivilligt arbejde gennem mange år

• Jeg ser mange muligheder i klubben

• Arbejder som forretningsanalytiker: kendskab til organisering og processer

• Jeg bidrager lige nu til Kommunikationsudvalget

• For klubben vil jeg skabe:

• Transparens

• Kommunikation på tværs

• Engagement af medlemmer

• Kernekompetencer inden for kommunikation:

• Sponsoraftaler

• Fremme klubbens synlighed

• Give medlemmerne en stemme



Tak for i dag ☺


