
Referat generalforsamling Vejle Rideklub mandag d. 24. maj 2021 kl. 19:00 
 
Dagsorden: 
  
1. Valg af dirigent 
2. Beretning fra bestyrelsen 
3. Fremlæggelse af 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 
 
 
 

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

2. Beretning fra bestyrelsen:  
Kort opsummering af Formand Jonas Forsberg´s beretning: 
Corona har endnu engang fyldt meget i bestyrelsesarbejdet. Dog har der været nogle 
arrangementer trods corona. Der har været et springstævne, et klubmesterskab, et 
julestævne, en arbejdsweekend og en aktivitetsdag sammen.  
Der nævnes også skift af leverandør og den fordel der ligger i det. 
Der lyder tak til personalet for deres uundværlige indsats i hverdagen, og tak til de 
medlemmer der har støttet og hjulpet. 
Bestyrelsen beretter at ingen af dem ønsker genvalg og håber på at nye kræfter træder til. 
Mette Røjskjær giver en kort update på elevskolen med ny koordinator Kaja, og takker for 
det gode samarbejde med parterne i elevskolen. 

3. Fremlæggelse af regnskab:  
Klubbens bogholder Birgit Skov fremlægger regnskab: 
Regnskaber viser et overskud på 523.516 kr. Det positive regnskabsresultat skyldes, at 
rideklubben har modtaget et ekstraordinær tilskud fra Vejle Ridecenter på 500.000 kr. til 
afvikling af gæld. Derudover er der modtaget 182.000 kr. i efterregulering af lokaletilskud 
fra tidligere år i forbindelse med gældsafviklingen. 

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:  
Et indkommen forslag om dagskort til ridehuset. Der blev foreslået at dette emne diskuteres 
af ny kommende bestyrelse i stedet for på generalforsamling. 

6. Valg af formand:  
Mette Halberg. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:  
Birgit Skov, Tanja Thorndal Feddersen, Leo Mikkelsen, Natalia Grzegórzek, Christina 
Vangsgaard Jensen og Mette Sodemann Gludsø. 



8. Valg af suppleanter:  
Anne Dorthe Egeskov Christiansen og Mette Tandrup Lauridsen. 

9. Valg af revisor:  
Siddende bestyrelsen anbefalede at fortsætte samarbejdet med KT. Revision. Dette blev 
godkendt. 

10. Eventuelt:  
Forslag til struktur på Facebookgrupper, dette diskuteres af ny bestyrelse. 

 


