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Referat fra Generalforsamling torsdag den 12. april 2018 

Sted: Vejle Rideklub 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

Jørgen Tolstrup blev foreslået og valgt. 

2. Beretning fra bestyrelsen 

Formanden valgte ikke at give resume fra det sidste år, men ønskede derimod at se fremad og få 

gang i processen med, hvordan vi kommer videre med de udfordringer vi står over for som klub 

fremadrettet. 

Derefter var der tid til spørgsmål/kommentar:  

- Der blev spurgt ind til hvorfor handicapafdelingen lukkede. Afdelingen lukkede grundet 

manglende indtægter og deraf en negativ drift. 

- Færre heste, hvorfor ikke færre medarbejdere – der kunne ønskes mere service, som feks. der 

blev rystet op i boksen. 

- Hvad kunne gøres anderledes? Halm er bla. dyrt, pga. ofte tømning af container – evt. spåner 

istedet. Skifte foder.  

- Personale omkostningerne er stadig for tunge (2017 tal) 

- Opfordring til medlemmerne træder til og dermed aktivt er med i at tage beslutningerne om, 

hvad der skal ske fremadrettet.  

3. Fremlæggelse af det revidererede regnskab.  

- Regnskabet kan sendes pr. mail hvis det ønskes. 

- Moderat overskud, dog kun muligt pga. at centeret har hjulpet til – uden var der et drift 

underskud.  

- Sidste år, kunne bestyrelsen vælge at finde en ny revisor. Bestyrelsen har dog valgt at fortsætte 

med den samme revisor. 

4. Fastsættelse af medlemskontingent 

- Ingen ændringer 

5. Behandling af indkomne forslag. 

- Ingen indkomne forslag. 

- Bestyrelsen har indstillet Steen Dybdal til æresmedlem. Forslaget blev vedtaget. Steen takkede 

for indstillingen. Tillykke Steen. 

6. Valg af formand 

- Jesper ønskede ikke genvalg. 

- Der var ingen kandidater. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

- Alexander, Christina, Bettina, Julie fortsætter ikke i bestyrelsen.  

Mens Morten og Christian fortsætter.  

Der skal iflg. vedtægterne sidde 5-7 medlemer i bestyrelsen, derfor skulle der min. findes 3 nye 

medlemmer til bestyrelsen. Da der ikke var nogle kandidater der ønskede at stille op, blev det 

foreslået at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling 23/8. 

- Indtil den ekstra ordinær generalforsamling, laves en arbejdsgruppe på 4-5 mand som virker 

som forretningsudvalg med mandat til at styre den daglige drift og træffe nødvendige 
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beslutninger. Bla. til at komme med forslag og gennemføre de nødvendige tiltag. Dette med 

formål at forbedre driften og hjælpe den ny bestyrelse. 

- Arbejdsgruppen blev: Christian Høffner, Morten Jacobsen, Jesper Lawcock og Peter Karlskov. 

8. Valg af suppleanter 

- Ikke aktuelt 

9. Valg af revisor 

- Bestyrelsen foreslår, at samarbejdet med KT Revision fortsættes. 

- Blev godtaget. 

10. Evt. 

- Den afgående formanden gjorde det klart, at det ikke var for sjovt længere. Der skal ske 

ændringer, for at bevare klubben.  

- Opfordres til at, de regler der er i klubben bedes overholdes – det vil også hjælpe de ansatte. 

- Der blev spurgt ind til ordningen med  wrap. Alt dårlig wrap, kan sendes retur, det skal blot 

tages fra.  

- Der var et ønske om at medlemmer kunne komme med forslag til arbejdsgruppen, hvilket blev 

noteret. 

 

 

 

 

 


