Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. august
Sted: Vejle Rideklub kl. 19.00
Dagsorden: iflg. vedtægter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Beretning fra bestyrelsen
Fremlæggelse af regnskab
Fastsættelse af medlemskontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af formand
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisor
Eventuelt

1. Valg af dirigent:
Jørgen Tolstrup blev foreslået og valgt.
2. Beretning fra bestyrelsen:
Kort opsummering af Formand Peter Karlskov´s beretning.
Generalforsamling udskudt grundet corona. Tak til personale for indsatsen gennem året – ikke altid let at
være ansat i en forening. Kort update på selve bestyrelsens udfordringer gennem året og forklaring på,
hvorfor den siddende bestyrelse ikke ønsker at fortsætte. Tak til de medlemmer som gør en ekstra indsats
og en opfordring til alle om at hjælpe til, da det er en nødvendighed. Sidst, men ikke mindst – så hjælper
den siddende bestyrelse fortsat til og hjælper gerne en ny bestyrelse godt i gang.
3. Fremlæggelse af regnskab:
Klubbens eksterne regnskabshjælp, Tobi, fremlagde regnskabet for 2019, som viser et underskud på -558
tkr. Underskuddet skyldes primært en efterregulering i 2019 regnskabet på 400 tkr. der vedrører
lokaletilskud for 2018 samt manglende lokale tilskud i 2019 på 200 tkr.
Baggrunden for ovenstående efterreguleringer blev forklaret og godtaget af forsamlingen.
Indtægts- og udgiftsposter blev gennemgået.
Kort gennemgang af balance for perioden 01.01.2020 til 30.07.2020, som viser en positiv drift på 200 tkr.
på trods af de negative konsekvenser, som corona har haft for klubben. Driften er positiv og der er styr
på udgifterne.
4. Fastsættelse af medlemskontingent:
Siddende bestyrelsen foreslog at fastholde nuværende satser på medlemskontingent.
Forslaget godkendt.
Junior, Pensionist og passiv:
300,- p.a.
Senior:
600,- p.a.
5. Behandling af indkomne forslag:
Forslag om ændring af klubbens paragraf 7 – forslaget blev nedstemt.
6. Valg af formand:
Peter ønsker ikke genvalg.
Der var ingen kandidater og det blev besluttet at ny bestyrelse selv konstituerer en formand på
førstkommende bestyrelsesmøde.
7. Valg af bestyrelse:
Siddende bestyrelse ønskede ikke at genopstille.

Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. august
Sted: Vejle Rideklub kl. 19.00
Følgende blev valgt til bestyrelse:
▪ Susanne Jessen
▪ Mette Røskjær
▪ Jonas Forsberg
Det var på generalforsamlingen ikke muligt at stifte en bestyrelse med 5 medlemmer jf.
vedtægterne, men generalforsamlingen gav mandat til at ovenstående 3 bestyrelsesmedlemmer at
agere som fuld bestyrelse.
Valg af suppleanter:
▪ Anne-Dorthe Egeskov Christiansen
▪ Mette Tandrup Lauridsen
8. Valg af revisor:
Siddende bestyrelsen anbefalede at fortsætte samarbejdet med KT. Revision. Dette blev godkendt.
9. Eventuelt:
Kåring af championat 2019:
Hest, dressur:
Nicole Hoffmann på Monique
Pony, dressur:
Sara Nymark Breum på Berlionetto
Pony, spring:
Josefine Lawcock på Stengårdens Trinity Touch
Gennemgang af kommende aktiviteter:
▪ 05.-06. september
▪ 12.-13. september
▪ 09.-11. oktober
▪ 08.-10. januar
▪ 12.-14. januar
▪ 04.-07. marts
▪ 18.-21. marts

- Pinto foreningen lejer faciliteter
- Conomarra foreningen lejer faciliteter
– C, spring
for hest & pony
– B+D, spring for hest & pony
– C, spring
for hest
– B, dressur Horse World Cup for pony
– C, dressur hest & pony

Der er et udpræget behov for at flere træder til og hjælper med stævnet og/eller tager udvalgsposter,
ellers kan klubben ikke afholde ovenstående aktiviteter. Hvis aktiviteter aflyses vil det få konsekvenser,
da indtægter skal findes andre steder for at opretholde en positiv drift. Dressur stævnet i september er
allerede aflyst.
Udvalg:
Der var en dialog om nødvendigheden af at udvalgsposter bliver besat, specielt stævne- og
køkkenudvalget er under pres, da det er er forudsætning for at kunne afholde stævner.
Følgende meldte sig:
Stævne:
Dressur: Julie Breum (sæsonen ud), Nicole Hoffmann og Birgit Skov.
Spring: Ingen pt. – betyder at ydelsen skal købes udefra.
Køkken:
Punkt blev ikke diskuteret, men udvalg skal besættes.
Handymand:
Punkt blev ikke diskuteret, men udvalg til besættes.
Lene Poulsen meldte sig til at stå for web og marketing.

