
NR 2, 2019 
Hals Rideklub 
 

Referat af generalforsamling søndag den 10. februar 2019 Tidspunkt: Kl. 13.30 
Sted: Hals Rideklubs cafeteria, Aalborgvej 138, 9370 Hals 

 
Til stede: Ulla, Konny, Teddy, Mette, Henrik, Joan, Tina og Helene 
 
 
 
Valg af dirigent. 
Tina er valgt som dirigent. Indkaldt d. 20. januar – der er dermed indkaldt rettidigt til generalforsamling. 
 
Valg af referent. 
Mette er valgt til referent. 
 
Formandens beretning. 
Kopi af formandens forretning er udleveret til de fremmødte. 
2018 har været et travlt år med mange gode arrangementer blandt andet med 2 arbejdsdage, 2 åbent hus, 
hvor det sidste åbent hus gav udsolgt i cafeteriaet. 
Målet for 2019 er, at vi igen kan tiltrække nye medlemmer til klubben.  
Løvspringsturen var igen en succes for både ryttere og deltagere i hestevogn. 
Sankt Hans blev igen en hyggelig aften med hygge og bål. 
Ringridning havde fin tilslutning, og vi forventer ringridning igen i 2019 og håber på, at det bliver en tradition. 
Mange rosende ord fra deltagerne. 
Ridelejr blev første gang gennemført i 2017, og blev gennemført igen i 2018 med stor succes. 
Jagten blev igen i 2018 gennemført. Vejret var med os i år. Alle red opløb, så ingen gik på rævejagt i år.  
Påke- og juleskrabere blev med stor stil solgt igen i 2018. Giver et godt bidrag til klubbens indtægter. En del 
af pengene er blevet brugt til køb af heste. 
2 stævner er afholdt med stor succes. Alle ekvipagerne er så koncentrerede og konkurrenceprægede, at det 
er en stor begivenhed hver gang. 
2 heste er købt: Garfukel og Donna. Donna kunne desværre ikke anvendes til rideskolehest, hvorfor Donna er 
blevet returneret igen. Marona er i stedet købt, og hun skulle være et rigtig godt køb for klubben. Vi har 
yderligere måtte sige farvel til Shakira, da det viste sig, at hun har fået spat.  
Vi har også modtaget en del sponsorater i 2018 til blandt andet trailer, sadler, ridehjelme og til anlæggelse af 
ridesti i trekantskoven. Sparekassen Vendsyssel er en stor bidragsyder, her udover har vi fået sponsorater fra 
fonde under Aalborg Kommune, og mange af de erhvervsdrivende i området. 
Flere nye er kommet til bestyrelsen de seneste år, men flere har også siddet her i flere år. Meget er sket de 
seneste år, og vi har nu en god velfungerende klub, hvilket der skal lyde en stor tak for. 
Samtidig en stor tak til alle jer forældre, der giver en hjælpende hånd i klubben, og tak til deltagerne i 
udvalgene. 
 
Formandens beretning er blevet godkendt. 
 
 
Fremlæggelse af regnskab og budget. 
Regnskabet for 2018 blev gennemgået. 
Et rigtig godt år med et overskud på 50.678,92 – hvilket er over det budgetterede resultat. En af de positive 
afvigelser er indtægt fra parterne, som ikke kan forudses. 
Der nedskrives 4.000 kr. på klubbens heste, da de ældste af dem (Filur og Lucky) er faldet i værdi. 
Forudbetalinger 50.000 kr. vedrører ridesporet i trekantskoven. 
Der blev spurgt ind til sponsoraterne, og der bør søges alt hvad vi kan hos Fonden for Sparekassen 
Vendsyssel, da der er gode muligheder for at få sponsorater. 
 
Regnskabet blev godkendt. 



Budget 2019: 
Budget for 2019 blev gennemgået. Hvis alt går som budgetteret, så får klubben et underskud på 350 kr. ved 
årets udgang. 
 
Behandling af indkomne forslag. 
Bestyrelsen foreslår, det der nedsættes et Forældreudvalg bestående af minimum 3 medlemmer samt 1 medlem 
udpeget af bestyrelsen. 
 
Det besluttes, at der ikke nedsættes et forældreudvalg, men der indkaldes til et arrangement, hvor vi 
forsøger at få flere forældre til at deltage aktivt i klubben. Der laves opgavebeskrivelser på så mange 
delopgaver som muligt, så det er let at forholde sig til de enkelte opgaver. 
 
Forslag til vedtægtsændring. 
Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer: 
 
Vedrørende medlemskab: 
§ 4 Afsnit 3: Udgår. 
Nyt afsnit 3: 
Udmeldelse sker automatisk i forbindelse med ophør af undervisning ved næstkommende årsskifte, medmindre andet er 
aftalt med kassereren. 
Vedtægtsændringen er godkendt. 
 
Vedrørende kontingent 
§5 Stk. 3: Ændringen er fremhævet med kursiv. 
Kontingentet opkræves forud en gang om året og er forfaldent til betaling den 1. februar. 
Vedtægtsændringen er godkendt. 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
Ifølge vedtægterne er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år og 3 på valg i lige år. 
 
På valg i år er følgende: 
Bettina Martinsen (genopstiller) 
Rikke Møller Larsen (genopstiller ikke) 
Helene Tomra (ønsker at udtræde af bestyrelsen) 
 
Bestyrelsen: 
Opstiller til bestyrelsen: Henriette og Natalie vil gerne opstille til bestyrelsen.  
Henriette Andersen, Natalie Marie Ranum og Bettina Martinsen er valgt til bestyrelsen. Bettina og Henriette 
er valgt for 2 år, mens Natalie er valgt for 1 år. 
 
I henhold til vedtægterne vælges 2 suppleanter for ét år ad gangen: På valg er følgende: 
Jacob Selvli-Buch (genopstiller ikke) Daniel Bergman (er fratrådt) 
 
Henrik og Teddy opstiller som suppleanter. 
Teddy: teddypedersen59@gmail.com 
Henrik: henrik.andersen@3f.dk 
 
Valg af revisor + 1 suppleant På valg er Rosita Jørgensen Camelia Bujor (er fratrådt) 
Rosita genopstiller. Der vælges ingen suppleanter. 
 
Valg af udvalgsmedlemmer til følgende udvalg: 
Undervisningsudvalg:  Siddende: Toni, Konny, Rikke B. og Helene  
   Konstituerende: Henriette (forhåbentligt), Konny, måske Toni, og Rikke B. 
  
Bredde/ stævneudvalg:  Siddende: Mette, Konny, Søren A., Henriette 
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   Konstituerende: Mette, Konny, Søren A., Henriette 
 
 Materialeudvalg: Siddende: Henrik, Teddy, John og Jacob 

Konstituerende: Henrik, Teddy ( Henrik og Teddy tager ansvaret sammen) og John. 
 
Cafeteriaudvalg: Siddende: Konny og Bettina 
   Konstituerende: Ulla, Konny og Bettina. Jonna kan kontaktes for hjælp. 
 
Sponsor-og PR-udvalg:  Siddende: Konny, Ulla, Jacob 
   Konstituerende: Konny og Ulla 
 
Juniorudvalg:   Siddende: Helene og elever over 12 år. 
   Konstituerende: Elever over 12 år – måske Natalie vil være ansvarlig? 
 
Fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for 2020 er uændret med følgende takster: 450 kr. for medlemmer over 18 år 
300 kr. for medlemmer under 18 år 250 kr. for passive medlemmer 
 
Kontingent for 2020 er godkendt. 
 
Eventuelt. 
 
Klubbens manglende medlemskab af Dansk Rideforbund blev drøftet. Muligheder vil blive bragt op i 
bestyrelsen. 
 
Muligheden for klubtøj med sponsorlogo på bør undersøges.  
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før 
generalforsamlingen afholdes. 
 
 
Bestyrelsen for Hals Rideklub 


