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Referat fra Generalforsamling torsdag den 04. april 2019 
  
Sted: Vejle Rideklub  
 
Dagsorden ifølge vedtægterne:  
 

1. Valg af dirigent  
Jørgen Tolstrup blev foreslået og valgt.  
 

2. Beretning fra bestyrelsen  
Kort opsummering: 
Klubben har et godt sammenhold og vi hjælper hinanden på kryds og tværs af afdelinger, alder og 
interesser. Det viser at vi har en god klubånd og at der er et godt fundament af bygge videre på. 
Formand Jesper Lawcock berettede om et 2018, hvor der har været rigtig god aktivitet i elevskolen. 
Stor ros til medlemmerne for at hjælpe til i forbindelse med afvikling af stævner og at træde til, når det 
gælder. Dog er der stadig et behov for at flere hjælper til, da den primære indsats stadig ligger på få 
medlemmer. 
Et udfordrende år mht. medarbejdere, da der har været store udskiftninger. Men de nuværende 
medarbejdere blev rost for at have ydet en ekstra indsats for at få hverdagen til at hænge sammen. 
Hverdagen fungerer godt og vi håber at dette fortsætter.  
Vi ”mangler” fortsat opstaldere. VRK har svært ved at tiltrække udefrakommende nye opstaldere pga. 
overkapacitet i markedet. Men meget positivt at flere medlemmer fra elevskolen er blevet ”hesteejere” og 
dermed opstaldere, hvilket fremadrettet vil være et succeskriterie for klubben.  
  

3. Fremlæggelse af regnskab. 
Klubbens eksterne regnskabshjælp Torben (TOBI) fremlagde regnskabet. Regnskabet for 2018 viser et 
underskud på ca. kr. 80.000,-. Årsager er bl.a. faldende indtægter fra stævner, faldende antal opstaldere 
samt stigende priser på halm/wrap pga. den meget varme/tørre sommer 2018, som ikke er korrigeret i 
priser. 
Regnskabet blev godkendt.  
Bestyrelsen har valgt at fortsætte med den nuværende revisor, dog skal udgiften til revisor gerne 
reduceres, da TOBI nu tager en større del af de regnskabsmæssige opgaver. 
 

4. Fastsættelse af medlemskontingent. 
Det blev vedtaget at foretage følgende prisjusteringer med ikrafttræden pr. 1. januar 2020. 
Junior, passiv og pensionist justeres fra kr. 275,- til kr. 300,- 
Senior justeres fra kr. 520,- til kr. 600,- 
 

5. Behandling af indkomne forslag.  
Ingen indkomne forslag. 
Men indskærpelse af at anvendelse af mobiltelefon til hest ikke er tilladt samt at bilister skal overholde 
færdselsloven, specielt ift. hastighed på indfaldsvejen.  
  

6. Valg af formand  
Jesper ønskede ikke genvalg.  
Der var ingen kandidater.  
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
På valg var: 
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Morten Jacobsen (ønskede ikke genvalg) 
Christian Høffner (ønskede ikke genvalg) 
Jesper Lawcook (ønskede ikke genvalg som formand) 
Ulrik Eg (ikke på valg) 
Peter Karlskov (ikke på valg) 
 
 
Følgende blev valgt til bestyrelsen: 
Jesper Lawcock 
Bente Krogh Schmidt 
Peer Ryesgaard 
Marianne Clemmensen 
 
Den nye bestyrelse mødes mandag den 8/4 og konstituerer sig. 
 

8. Valg af suppleanter  
Birgitte Toft 
Christian Høffner 
 

9. Valg af revisor  
Bestyrelsen foreslog, at samarbejdet med KT Revision fortsættes, dog til reduceret pris (som nævnt under 
pkt. 3). Dette blev godtaget.  
 

10. Evt.  
Bestyrelsen fastsætter dato for ”Arbejdsdag” 
 
De forskellige udvalg blev opdateret: 
 
(der indgår flere i nogle af udvalgene, men grundet manglende fremmøde eller endelig tilkendegivelse er disse ikke noteret) 
 

Stævneudvalg: 
Anne-Sofie Lawcock, Christina Tønnersen, Julie Breum, Celia Clemmensen, Connie Kingo, Mathilde Karlskov 
M.fl. 
 
Køkkenudvalg: 
Dorthe Jørgensen, Bethina Mortensen 
M.fl 
 
Handymand udvalg: 
Jens Jørgen, Ejnar Sandal, Kalle Nielsen 
M.fl 
 
Sponsorudvalg: 
Kalle Nielsen, Peter Karlskov 
 


