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Referat fra ordinær generalforsamling i Vejle Rideklub den 14. april 2016 kl. 19.00 
 

Sted: Vejle Rideklub, Ibækvej 15, 7100 Vejle, Muleposen/cafeteriaet 

Referent: Julie Breum 
 

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning fra bestyrelsen 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

4. Fastsættelse af medlemskontingent 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af formand 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

8. Valg af suppleanter 

9. Valg af revisor 

10. Eventuelt 

 

Ad 1. Valg af dirigent 
 

Bestyrelsen foreslog Jørgen Tolstrup. På baggrund af forslaget valgte forsamlingen Jørgen Tolstrup 

som dirigent. Jørgen Tolstrup takkede for valget og konstaterede med forsamlingens tilslutning, at 

generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig. Jørgen Tolstrup redegjorde for 

dirigentens rolle som ordstyrer.  

 

Dirigenten forespurgte, om nogen havde medbragt fuldmagt fra et ikke tilstedeværende medlem, 

hvilket ikke var tilfældet. 

 

Ad 2. Beretning fra bestyrelsen 
 

Formand Jesper Lawcock fremlagde sin beretning for bestyrelsens virke i perioden fra den 

ekstraordinære generalforsamling i december 2015 til april 2016.  

Hovedpunkterne i beretningen var: 

- Afskedigelsen af Andreas Künnemann som følge af klubbens økonomiske situation 

- Indførelse af aftenfodring ved pensionærerne med henblik på at spare på lønudgifterne 

- Ny holdplan for primært privatrytterne pr. 1. maj 2016 

- Udfordringer – tyverier fra biler på parkeringspladsen samt tyveri af minilæsseren 

- Familien Hoffmanns leje af bokse i hal 4 på selvpasserordning, herunder at hensigten er, at 

indtægten skal anvendes til at nedbringe gælden til VRC 

- Afsked med Andreas Künnemann (ikke til stede) og Sara Vester, der begge har sidste 

arbejdsdag den 15. april 2016. 

- De indtil nu afviklede stævner, to springstævner, et dressurstævne samt fastelavnsstævnet. 

 

Herefter blev årets championatsvindere hyldet. De pågældende er 

- hest dressur: Christina Møller 

- pony dressur: Caroline Falkenskov 

- pony spring: Sophie Linde 
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Der var desuden lodtrækning om præmier blandt hjælperne til seneste dressurstævne. 

 

Ad 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 
 

De væsentligste tal i regnskabet for 2015 blev fremlagt af Lena fra K.T. Revision. Der var mulighed 

for at stille spørgsmål vedrørende regnskabet. Der blev spurgt til, hvad udgiften ”vedligehold VRC” 

vedrører. Jørgen Tolstrup redegjorde for, at der formentlig er tale om udgiften til nyt toplag i hal 1. 

Der var spørgsmål til regnskabets note 24 – hvad bestyrelsens plan for fremtiden er. Bestyrelsen 

henviste til, at afskedigelsen af Andreas Künnemann giver en meget betragtelig besparelse, men at 

det også er nødvendigt at arbejde på at få fyldt staldene op igen. Endelig blev der spurgt til, hvorfor 

der i 2015 er brugt et større beløb på rosetter, mens der tilsyneladende ikke er købt rosetter i 2014. 

Forklaringen er, at rosette-indkøb i 2014 er konteret under posten ”sportsudvalg”.  

 

Ad 4. Fastsættelse af medlemskontingent 
 

Forsamlingen godkendte, at medlemskontingenterne fastholdes i 2017. Medlemskontingetet er 

således 

Senior: 495 kr./år 

Passiv: 250 kr./år 

Junior: 250 kr./år 

Handicap: 250 kr./år 

Pensionist: 250 kr./år 

 

Det blev drøftet, hvorvidt det for år tilbage blev besluttet at lade kontingenterne indexregulere med 

2,5 % om året. 

 

Ad 5. Behandling af indkomne forslag 
 

Eneste fremsatte forslag var det af bestyrelsen fremsatte forslag til ændring af vedtægternes §§ 2, 8, 

9, 10, 11, 13, 14, 15 og 16. Ændringsforslaget blev drøftet, og der var lejlighed til at stille 

spørgsmål. Det blev henstillet til bestyrelsen, at § 11 ved førstkommende lejlighed foreslås ændret, 

således at de 3 måneders medlemskab skal ligge umiddelbart forud for den generalforsamling, hvor 

medlemmet eller værgen ønsker at blive valgt til bestyrelsen. De foreslåede ændringer af 

vedtægterne blev herefter vedtaget. 

 

Ad 6. Valg af formand 
 

Jesper Lawcock tilkendegav, at han modtager genvalg. Der var ingen modkandidater, hvorfor 

dirigenten konstaterede Jesper Lawcock genvalgt som formand.  

 

Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 

På baggrund af generalforsamlingens vedtagelse i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling 

den 10. december 2015 var samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg.  

 

Der var følgende kandidater til de maksimalt 6 bestyrelsesposter: 

- Betina Molter  

- Carsten Falkenskov  

- Danni Bjerremand  
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- Julie Breum 

- Alexander Harritz  

- Christian Høffner  

Dirigenten konstaterede de opstillede kandidater for valgt. 

 

Ad 8. Valg af suppleanter 
 

Der var følgende kandidater til to suppleantposter:  

- Søren Karlskov 

- Morten Jacobsen, 

der således konstateredes valgt. 

 

Ad 9. Valg af revisor 
 

Bestyrelsen foreslog K. T. Revision, Vejle ApS, genvalgt som revisor. 

Der blev udtrykt stor utilfredshed med den gennemgang af regnskabet, som revisionsfirmaets 

ansatte forestod, og på den baggrund blev det foreslået, at bestyrelsen – som tidligere - bemyndiges 

til at antage anden revisor, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

Det blev fra bestyrelsens side tilkendegivet, at der som udgangspunkt vil blive arbejdet videre med 

K.T. Revision, idet samarbejdet i øvrigt har fungeret, men at der vil blive søgt en billigere løsning 

for så vidt angår bogholderiet.  

 

Ad 10. Eventuelt 
 

Et medlem opfordrede til, at man udviser ansvarlighed og rydder op efter sig selv. Konkret blev det 

påpeget, at der ofte er efterladt hestemøg i ridehusbundene, og at der efterlades cavalettis. 

 

Et medlem med tilknytning til handicapafdelingen henstillede til, at banerne fremover harves om 

morgenen før handicapridningen starter, samt at der ikke longeres i hal 2 de sidste 20 minutter før 

handicapridningen.  

 

Et medlem foreslog, at priserne hæves, således at udgifter og indtægter kommer til at balancere. Der 

blev redegjort for, at priserne steg temmelig meget pr. 1. december 2015, hvilket kun har meget 

begrænset effekt for 2015 regnskabet, da regnskabsåret følger kalenderåret. Der synes ikke 

grundlag for at hæve priserne allerede igen. Elevafdelingen, der ikke ”hviler i sig selv”, modtager et 

kommunalt tilskud, der gør, at det samlet set er vurderet acceptabelt at fortsætte på det nuværende 

grundlag.  

 

Et medlem spurgte til, hvad der bliver gjort for at tiltrække nye opstaldere. Jesper Lawcock 

redegjorde for, at bestyrelsen har besluttet at bruge midler på annoncering. Endvidere iværksættes et 

tiltag med prisreduktion i de første to måneder for nye pensionærer. Med henblik på at fremhæve 

elevafdelingen afholdes desuden førstkommende søndag arrangement, hvor de ansatte på Comwell 

Kellers Park kan komme med deres børn og prøve at ride.  
 

Sluttelig blev det omtalt, at der førstkommende lørdag afholdes arbejdsdag på VRK, og at alle er 

meget velkomne.  
 

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 


