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Mødereferat generalforsamlingen 2015 
Den 9. april 2015 
 

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. På valg er Steen Dybdal Nielsen(modtager ikke genvalg) 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Lotte Halskov(modtager genvalg), Carsten Falkenskov(modtager 
ikke genvalg), Sidsel Holst(modtager ikke genvalg) 

8. Valg af suppleanter 

9. Valg af revisor 

10. Eventuelt 

 

 

Ad. 1 Valg af dirigent 
Jørgen Tolstrup blev foreslået og valgt. Generalforsamlingen kunne konstateres lovligt indkaldt jvf. vedtægterne.  
 

Ad. 2 Beretning fra bestyrelsen 

Beretningen fremlagt v/ Steen Dybdal Nielsen. 
 
Uddeling af championatspokaler og udnævnelse af årets VRK´er. 
 

Ad. 3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab 
Spr. til ”periodeafgrænsningsposter” som både står under aktiver og passiver – hvad er det? Passiver: lokaletilskud. 
Aktiver: periodiseret ekstraordinær leasingydelse. Der findes i 2014 leasingkontrakt på minilæsseren og New Holland 
traktoren. Maskinerne udgør et stort aktiv og er en god opsparing. 
 
Spr. til årets resultat, som beskrevet i et referat på hjemmesiden forventedes kr. 100.000,- i underskud – endeligt 
resultat kr. -3.082. Hvordan kan resultatet ændre sig så meget? Referatet var bestyrelsens interne referat, som ved en 
fejl blev offentliggjort. De kr. -100.000,- var resultatet af revisorens første udkast til årsregnskabet. Regnskabet blev 
gennemgået på et møde med deltagelse af revisoren, klubbens formand, kassér og bogholder. Ved gennemgåelsen 
fandt man enkelte fejl, bl.a. manglede restværdien på den solgte minilæsser, som efter rettelse viser årets resultat kr. 
– 3.082,-  
 

Ad. 4 Fastsættelse af medlemskontingent 
Bestyrelsen foreslår årskontingentet hævet med kr. 40,- Dvs. kontingentopkrævningen for 2016 hæves til: junior: 250,-
(210,-), senior: 495,-(455,-), pensionist: 250,-(210,-), passiv: 250,-(210,-) Forslaget godkendt af generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen har drøftet at indføre halvårskontingent. Et medlem mener det vil ”tabe” en stor indtægt. Forslaget er en 
dårlig ”forretning” for VRK i fht. klubbens kontingent/medlem til rideforbundet, da det helårligt. Indførelsen kræver 
desuden vedtægtsændring. Forslaget forkastet. 
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Ad. 5 Behandling af indkomne forslag 

Vejle Ridecenter foreslår, på baggrund af opfordring fra Vejle Kommune, at vedtægtsændringer for Vejle Ridecenter 
fremover godkendes af Vejle Kommune i stedet for regionsrådet. Forslaget godkendt af generalforsamlingen.  
 
Medlemmer foreslår vedtægtsændring for §9 at en plads i bestyrelsen kræver sin daglige gang på VRK, eller træder 
medlemmet ud af bestyrelsen og en suppleant træder ind.  
Spr. til daglig gang: hvad menes der? Svar: ikke nødvendigvis hver dag men flere gange/uge. Spr: hvem skal kontrollere 
tilstedeværelsen? Kommentar: det er vigtigt fortsat at være åben for bestyrelsesmedlemmer som kommer fra 
elevskolen. Forslaget vil begrænse muligheden for medlemmer fra elevskolen som typisk kun kommer i klubben én 
gang/uge. Kommentar: det kan være positivt med udefra kommende bestyrelsesmedlemmer som har et differentieret 
syn på klubben(erfaring fra erhvervslivet). Evt. kan forslaget omformuleres til krav om, at bestyrelsesmedlemmer skal 
have en aktiv tilgang til klubben. Generalforsamlingen var af den holdning, at det må være op til medlemmets egen 
samvittighed at deltage i klubbens interesse – øvrige bestyrelsesmedlemmer kan opfordre et inaktivt medlem til at gå 
af. Der var på generalforsamlingen ikke opbakning til forslaget, hvorfor det blev trukket tilbage. 
 
Et medlem foreslår, på baggrund af opslag om pasningsforhold i klubben i juli, at der ansættes 2 personer i stedet for 
mange forskellige til varetagelse af de daglige gøremål. Fremsendt er begrundelse for ansættelse og bud på 
finansiering. Medlemmet finder det utilfredsstillende, at opslaget offentliggøres, kun 10 dage efter seneste 
medlemsmøde – det strider mod VRKs retningslinjer om kommunikation.  
Spr. til forholdene de foregående år? Svar: der har været ca. 30 heste i stalden i personalets ferietid, dvs. den lange 
stald fuld – resten tomt. Spr: hvorfor frygt for at pasningen skal varetages af ”forskellige instruerede personer?” intet 
svar. Begrundelse for, at alt personale holder ferie i juli er det lave aktivitetsniveau. Spr. til mulighed for undervisning? 
Trods ferie vil AK stadig komme til egne heste og vil muligvis være behjælpelig med undervisning – dog ingen faste 
aftaler.  Kommentar: vigtigt med åbenhed om hvordan perioden skal afvikles, det vil berolige hesteejerne.  
Kommentar: emnet burde have været debatteret på medlemsmødet, AK vil ikke i dialog(påstand) kommentar: der er 
opstået ”mudderkastning” VRK har ansat en daglig leder til at få hverdagen til at fungere! Kompromis: mere dialog, så 
skal sommerperioden nok fungere. AK tager til efterretning at lignende emner fremover skal op på medlemsmøder 
med mulighed for spørgsmål.  
 

Ad. 6 Valg af formand 
Det var ikke muligt at vælge en formand direkte på generalforsamlingen. Der blev givet tilladelse til, at den valgte 
bestyrelse selv udpeger en ny formand. Er der ingen villige, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. 
 

Ad. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Valgt for 2 år: 
  Chanette Kjær 
  Morten Marquardsen 
  Lene Brøndum 
  Danni Bjerremand 
 
  Lotte Halvskov overtager Dorte Lindes plads. 
 

Ad. 8 Valg af suppleanter 
Valgt for 1 år: 
  Maja Holm 
  Karina Toftgaard 
 
 
 



VRKs generalforsamling den 9. april 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Vejle Rideklub, Ibækvej 15, 7100  Vejle, T: 75 85 82 47, www.vejlerideklub.dk 

Ad. 9 Valg af revisor 
VRK fortsætter samarbejdet med revisor Jan Taylor, med handlefrihed ved bedre tilbud. Evt. skifte offentliggøres på 
medlemsmøde. 
 

Ad. 10 Eventuelt 
- Forslag om bedre trillebøre på staldgangene – AK vil sørge for indkøb. 
- Forespørgsel på mere synlig information om bestyrelses- og udvalgsmedlemmer. 
- Uacceptabelt med spring på dressurbanerne. AK forklarer forskel i belastningen på banen spring vs. dressur. 

Der kan rides dressur indenfor afmærket område på springbanen, men springning er for farligt pga. usynlige 
huller. Der er ønske om omlægning af både dressur- og springbane, men det kræver rigtig mange penge. 
Forslag om at fjerne spring torsdag-søndag hvor dressurhegnet sættes i stedet.  

- Opfordring til at bruge hjemmesiden som foretrukket informationsmedie. 
- Ønske fra bestyrelsen om større tillid til bestyrelsens beslutninger, i stedet for øjeblikkelig konfrontation. 

Bestyrelsen beslutter ud fra en samlet overbevisning om, hvad der kommer flest medlemmer til gode ud fra 
hvad der er praktisk og økonomisk muligt. Det er ikke fordrende for bestyrelsens store frivillige arbejde, at 
møde stor modstand (hver gang) der tages en beslutning.  

- Opfordring til mere sammenhold ved arrangementer, da de giver en stor økonomisk støtte som gavner alle 
klubbens medlemmer. Der kan optjenes point til gratis eneundervisning. Undervisningen afvikles 3. weekend i 
juni. Forslag om betaling hvis ikke man ønsker at bidrage ved arrangementer. Et emne som bestyrelsen bør 
drøfte. 

 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
Dirigent Jørgen Tolstrup 
 
 
__________________________________  __________________________________ 
Danni Bjerremand   Britta Poulsen 
 
 
__________________________________  __________________________________ 
Chanette Kjær    Lotte Halvskov 
 
 
__________________________________  __________________________________ 
Morten Marquardsen   Lykke Dybdal Nielsen 
 
 
__________________________________ 
Lene Brøndum 
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