Referat fra Himmelev Rideklubs generalforsamling tirsdag d. 7. februar 2017 kl. 19 i
rytterstuen
.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Torben Rømer.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
2. Valg af referent: Karen Skou Andersen
3. Valg af 2 stemmetællere: Kristina Vest og Anne Kjær Andersen.
4. Bestyrelsen aflægger beretning: Mia aflagde bestyrelsens beretning, som vedlægges referat.
Beretning blev godkendt.
5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse: Susanne gennemgik regnskab grundigt.
Regnskabet blev godkendt.
6. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.
Kontingentet blev godkendt.
7. Behandling af indkomne forslag: Dirigenten konstaterede, at alle forslag var fremkommet
inden for vedtægternes tidfrist og at forslagene var kommet til medlemmer kendskab rettidigt.
Forslagene kan således fremlægges til generalforsamlingens godkendelse.
a) Vedtægtsændring: I forhold til godkendelse af certificering skal følgende godkendes:
§6C ”… at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride-Forbunds Ordens- og
Amatørudvalg til afgørelse af, om der … ” Skal ændres til: ”… at sagen via hovedbestyrelsen
indbringes for Dansk Ride-Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der… ”.
Forslaget blev enstemmigt godkendt.
b) Bestyrelsen foreslår at prisen for parter hæves fra 175 kr. pr. måned til 200 kr. pr. måned:
Forslaget blev enstemmigt godkendt.
c) Skriftligt forslag sendt fra bestyrelsen om ændringer af priser for diverse ydelser med i
ikrafttræden fra 1. marts 2017:
Forslaget blev enstemmigt godkendt.
d) Forslag fra medlem om indføring af 25 timers frivilligt arbejde ved afholdelse af stævner.
Forslaget er gældende for private opstaldere: Der var en god diskussion omkring forslagets indhold.
Det er generelt svært at få folk til at byde ind med hjælp ved stævner og det er de samme få

opstaldere, der lægger mange frivillige timer ved stævner. Har vi for mange og et for højt niveau
angående stævner? Vi skal passe på ikke at trække for meget på få frivillige - omvendt må frivilligt
arbejde ikke blive tvang og gøres op i penge.
Forslaget blev ikke sendt til afstemning. I stedet blev det besluttet, at bestyrelsen har i opdrag inden
for opstalderkontrakten, at håndhæve og beskrive rammerne for de omtalte 25 timers frivilligt
arbejde.
8. Valg til bestyrelsen
8a. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer, samt 3 suppleanter, i ulige år: På valg: Stine (ønsker ikke
genvalg), Mia Christensen (ønsker genvalg), Kerstin Geitner (ønsker genvalg) og Lisbeth Korte
(ønsker genvalg). Alle der ønskede genvalg blev genvalgt. Derudover er Lisbeth Kjærholt udtrådt af
bestyrelsen i løbet af 2016. Suzanne Heide har meldt sig via fuldmagt og blev valgt. Kristina Vest
blev ligeledes valgt til bestyrelsen. Suppleanter: Anette Gormsen, Anne Kjær Andersen og Laura
Heideby blev valgt som suppleanter.
9. Valg til juniorbestyrelsen
9a. Valg af 1 juniormedlem samt 3 juniorsuppleanter i ulige år: Johanne ønsker ikke at
fortsætte. Til juniorbestyrelsen blev valgt: Silje Møller, Esther Westergaard, Cecilia Geitner Jensen,
Cecilie Korte og Sofie Rømer.
10. Valg af revisor og 1 revisor-suppleant (valgt for 1 år ad gangen):
Revisor: Peter Hansen ønskede ikke genvalg. Lea Marie Nielsen blev valgt til revisor.
Suppleant: Anja Petersen blev valgt til suppleant.
11. Nedsættelse af udvalg og valg af formænd til nedsatte udvalg (se §8):
Stævneudvalg: Mia Christensen blev valgt til formand
Sponsorudvalg: Karen Skou Andersen blev valgt til formand.
Bestyrelsen blev opfordret til, at notere formænd for udvalg under bestyrelsens funktioner.
12. Eventuelt: Der var ingen, der ønskede ordet under eventuelt.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
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