Referat af
ordinær generalforsamling
Torsdag den. 29. februar 2016, kl. 19.00
I rytterstuen på VER, Snubbekorsvej 24 B, 2630 Taastrup
0. Uddeling af championatsplaquetter og medlemsdiplomer
Formand Karsten Bratlien Hein bød velkommen og takkede for det store fremmøde.
Derefter blev der uddelt plaquetter og medlemsdiplomer.
VER´s Klubchampionatsvindere 2015:
Dressur hest:
Helene Sloth - Piece of Art
Dressur pony:
Jasmin H. Udengaard - Asasara Calvin
Dressur Rideskolen:
Elizabeth W.Thomsen -Dancing Joy
Spring hest:
Tenna Skaarup - Coco
Spring Pony:
Mie B. Herlitschek - Dixi
Sring Rideskolen:
Melina Betts - Paintet Diamond
Distance :
Bibi Kongslev - Amazing Firfod
Medlemsdiplomer:
30 års jubilarer:
Mette Jørgensen
10 års jubilarer:
Alette Frænell - Freya Bjørn Jensen - Camilla Petersen
1. Valg af dirigent: Tina Foldager
Valg af referent: Tina Storbugt
Dirigenten kunne bekræfte at indkaldelsen til generalforsamlingen var lovligt varslet
og dermed beslutningsdygtig. Der var 41 stemmeberettiget til stede .
2. Valg af 2 stemmetællere:
Liaz Hansen og Anja Hanen blev valgt som stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning ved formand Karsten Bratlien Hein
2015 har budt på store udfordringer både økonomisk og arbejdsmæssigt.
Den nye skolereform påvirker forsat indtjeningen i rideskolen.
Renovering af bunden i det store og lille ridehus og den udendørs bane har bevirket et
kvalitetsløft for Vestegnens Rideklub afholdelse af stævner.
Rideklubben har igen i år modtaget flere sponsorater fra private og Fonde.
De kommende år vil kræve en stor indsat omkring den Nye Lov om heste, som træder
i kraft i år 2020.
Stævneudvalget har haft mange flotte stævnet som har givet et pænt overskud, og
vore stævnerytter har opnået mange flotte resultater.
Formanden sluttede af med et ønsker om i 2016 at kunne udvide vores tilbud til
rideskolerytterne og skabe gode betingelser for vore opstaldede heste.
Per Jakobsen, far til rideskolerytter, appelerede til alle om at vise rettidig omhu ved at
passe på stedet. De mange frivillige har sparet VER for mange penge.
Beretningen blev godkendt.
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4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse ved kasserer Britha Skov
Jensen
Regnskabet, har været fremlagt på rideskolen og lagt på hjemmesiden, fra den 21.
februar 2016. Regnskabet udviser et mindre negativt resultat. Det skyldes bl. andet de
mange ledige bokse der har været siden 1. februar og frem til slutningen af 2015 og
virkningen af den nye skolereform.
Regnskabet blev herefter godkendt.
5. Fastsættelse af klubkontingent og godkendelse af budget.
Bestyrelsen forslår klubkontingentet uændret: Godkendt.
I budgettet for 2016 er der indregnet en prisregulering for de opstaldede heste,
rideskolekort og parter. Det fremlagte budget er tilrettet tallene fra 2015:
Budgettet blev godkendt.
6. Behandling af indkomne forslag:
 Bestyrelsen foreslå at de nuværende 24 interessetimer forhøjes til 34 timer og
fra kr. 62,50 til kr. 100,- for ikke afviklet timer.
Forslaget blev vedtaget med 24 for 12 imod.
 Bestyrelsen forslag: Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling indkaldes
med mindst 8 dages varsel via mail og ved opslag på rideklubben og
hjemmesiden.
Forslaget blev vedtaget med følgende ændring: Ekstraordinær generalforsamling
skal indkaldes med mindst 14 dages varsel via mail og ved opslag på rideskolen
og hjemmesiden. Forslaget om læsekvittering og genudsendes, ved ikke svar,
blev ikke vedtaget.
 Forslag fra Torben Jørgensen, bilag 2.
Ændring af § 4: Juniormedlemmer er medlemmer under 16 år (indtil det
kalenderår hvori de er fyldt 16 år). Juniormedlemmer kan ved
generalforsamlingen repræsenteres af medlemmets forældre/værge med
stemmeret. Der er i følge Folkeoplysningsloven ingen hindring for stemmeret,
dog bør der præciseres hvor mange stemmer værge/forældre/ barn har.
Generalforsamlingen foreslog at man i stedet for meldte sig ind som passiv
medlem, hvorved man fik stemmeret på generalforsamlingen. Vi skal appellere
til fællesskab og ikke rideskolen mod privatryttere. Forslaget blev ikke vedtaget
med 31 stemmer imod og 9 for.
 Forslag fra Charlotte Timmol:
Charlotte Timmol oplyse at hendes forslag var et forslag til vedtægtsændring,
men det fremgik ikke af det fremsendte forslaget.
Forslaget må være et pensionæranliggende og ikke lægges ind i vedtægterne.
Behovet ændre sig og der skal være fleksibilitet. Bestyrelsen har udarbejdet et
forslag med mulighed for at få flere tilknyttet som freelanceundervisere.
Dette bliver behandlet på det første bestyrelsesmøde og retningslinjer bliver
udsendt for alle tilknyttet undervisere til privatrytterne.
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7. Valg af bestyrelse:
A: Valg af formand for 2 år: Karsten er på valg. Karsten blev valgt for 2 år med stort
bifald.
B: Valg af 2 bestyrelsesmedlem for 2 år:
Helle Madsen på valg, ønsker ikke at genopstille, Liselotte Hvidt valgt for 1 år, ønsker
ikke at genopstille.
Til de ledige poster foreslår bestyrelsen:
Charlotte Olsen og Marianne Herlitschek også Anita L. Riisgaard var villig til valg.
Charlotte Olsen fik 29 stemmer, Anita Risgaard 22 stemmer og Marianne Hertitschek
fik 17 stemmer. Charlotte Olsen og Anita Riisgaard blev valgt til bestyrelsen for 2 år.
8. Valg af 1. og 2. bestyrelsessuppleant for 1 år:
På valg Vivian Møller, villig til genvalg , villig til valg Sabrina Elmborg.
Vivian fik 19 stemmer og Sabrina 12 stemmer. Vivian blev 1. suppleant og Sabrina 2.
suppleant
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år:
Jørgen Fjelstrup villig til genvalg, Anne Seidenfaden ønsker ikke genvalg.
Nye revisorer for 1 år Jørgen Fjelstrup og Mette Vestergaard, Liza Hansen blev
genvalgt som revisorsuppleant.
10. Udpegning af ekstern revisor:
Bent Rindom blev udpeget.
11. Evt.
Der blev brainstorme med forslag til hvad vi kan gøre for at VER bliver et godt sted at
være.
Nogle af forslagene kommer her.












Opstilles pallemøbler ved springbanen
Videoovervågning på området og lys i containeren.
Opslag om opsætning af alarm i garderoberummet
Løbegangen til foldene udbedres med stabilgrus
Der afholdes fælles sommerfest
Information om aktiviteter på hjemmesiden og Facebook
Deltage i arbejdet i klubben
Tilmelde sig til et af de af bestyrelsens nedsatte udvalg
Flere aftenstævner med dressur og spring med indtjening til klubben
Blive passivt medlem og støtte klubben
Åbner ridebanerne før stævner med afgift

Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden.
Britha takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for godt samarbejde og overrakte
en buket blomster.
Dirigent: Tina Foldager

Referent: Tina Storbugt
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