
Referat af ekstradinær generalforsamling den 14. september 

Valg af ordstyrer:  

Carl Skibsted 

 

Formanden har ordet: 

Sagen står som: Rideklubben har fået et godt tilbud om at komme ud på Ålborgvej til hal og ridebaner. 

Klubben har sammensat et program med både alternativ ridning og traditionel ridning. Ålborgvej vil gerne 

satse på traditionel ridning og ville derfor ikke have alternativ undervisning på stedet. 

Snak i plenum 

Vi sidder derfor i en situation hvor vi ikke ved hvad vi skal 

 

Nogle forældre ytrer, at de er meget tilfredse med den undervisning der foregår nu 

Andre ytrer at de ikke har været tilfredse med niveauet og den prøvetime de har haft. 

Andre ytrer bekymring om for lange tøjler... børnene lærer ikke at styre hesten....osv. 

 

 

Er der så slet ikke plads til alternativ ridning på Ålborgvej?  

Rikke: Nej, ikke på nuværende tidspunkt, klubben skal lige op at stå.  

Her efter vil der være plads, hvis og når det giver økonomisk overskud. 

 

 

1. Fremtiden HVOR 

Afstemning  

 

Afstemninger ved fuldmagter:  

9 stemmer på Aalborgvej 

Ved håndsoprækning:  



21 stemmer på Aalborgvej,  

1 stemte blankt  

og 4 imod 

 

 

2. Valg af ny bestyrelse 

Bestyrelsen nedlægger mandat 

På genvalg er Rosita Jørgensen 

Sharon Grøn 

 

 

Nye der stiller op 

Mette Jørgensen 

Birthe Johansen  

Julie Drue Toft Christensen 

Aage Eriksen 

Richard Hansen 

 

 

Suppleant Eva Pedersen 

Kirsten Eriksen 

 

 

Evt.  

 

Valg til udvalg 



Materialeudvalg: Aage Eriksen, Søren Jørgensen, Richard Hansen,  

Breddeudvalget: Birthe Johansen, Sharon Grøn, Anne Thomsen, Tina Bols Pedersen 

Juniorudvalg: Anne Eriksen, Julie Borg, Emilie Jørgensen, Josefine Jørgensen, Mathias Baisgaard 

Cafeteria udvalg: Birthe Johansen, Anya Borg, Kirsten Eriksen 

Stævneudvalg: Eva Pedersen, Rosita Jørgensen, Julie Christensen, Tina Bols Pedersen, 

Undervisningsudvalg: Rosita Jørgensen, Rikke Baisgaard, Sharon Grøn, Mette Jørgensen, 

Sponsor og PR udvalg: Eva Pedersen, Birthe Johansen, Sharon Grøn,  

Hjemmeside: Sharon Grøn  

 

 

Jagten den 24. september 

Mangler en medformaster: Anne Eriksen kan godt 

Bygge spring i trekantskoven: Rosita, Julie,  

Nu har vi valgt at komme på Ålborgvej og skal tænke i hvad klubben kan gøre for Aalborgvej. 

Tove siger tak til den afgående bestyrelse for det store arbejde de har lagt de sidste 3-4 år. 

Kassererens mapper er ikke med, dem afleverer Anya en af dagene. 

Formanden afleverede sin mappe og at sekretæren afleverede mappe med referater til den nye bestyrelse 

:-)  

Referatet skrevet af Majbritt Madsen 


