
Generalforsamling Egedal Rideklub EDAL 

 d. 29. marts 2017 

Referat 

 

1. Valg af dirigent og referent: 
Dirigent: Susan 
Referent: Sussie  
 
Generalforsamlingen er indkaldt 4 uger før på mail. Burde være på hjemmesiden. Godkendes at 
generalforsamling afholdes. 

 
2. Formandens beretning: Charlotte fortæller om året der er gået 

Vi har haft et meget aktivt år. Jeg vil kun nævne nogle af alle de aktiviteter vi har haft, for ellers 
vil beretningen bliver temmelig lang.   
I Kristi Himmelfartsferien blev der malet spring til den store guldmedalje. Vi havde fået 
forskellig maling fra alle mulige, så det var bare fantasien, der satte begrænsningen. Det blev da 
også et rigtig flot resultat.  Rideklubben eksisterer jo kun pga. den frivillige arbejdskraft, og der 
bliver knoklet igennem på vores arbejdsdage. Repareret, ryddet op, malet og kørt bunker af 
skidt på lossepladsen. Jeg tør slet ikke tænke på hvordan stedet ville så ud uden disse 
oprydningsdage. Derfor stor tak til alle jer der er aktive disse dage.   
16. maj havde vi holdcup hvor Rytterhjørnet var sponsor. Der var store præmier og stor 
deltagelse. Det Peter nogle udfordringer. Banerne svømmede i vand og mudder. Det lykkedes 
ham at få nogle fornuftige baner til dagen. Men det holdt hårdt. Det var en god dag, hvor alle 
ryttere udtrykte stor tilfredshed. Det var et godt og anderledes arrangement, som vi håber at 
kunne stable på banen igen en dag.   
Juni var en travl måned. 4. juni var vi på dyreskue, d. 12. juni var parterne på kineseren og spise. 
D. 23. juni var der Sankt Hans med fælles spisning. Og vi afsluttede juni med et sommerstævne 
d. 25.+26. juni. Og så blev der holdt sommerferie med ridelejr selvfølgelig.   
3-5. sept. havde vi debutantstævne hvor vi også havde klubmesterskabet i spring. Sarah 
Klausen vandt på pony og Trine Jensen vandt på hest.   
4. dec. havde vi julestævne. Det var super hyggeligt og her var der virkelig opbakning fra 
forældrene, der stod for at lave julepynt og stå i cafeen inkl. indkøb. Det var en kæmpe hjælp 
for bestyrelsen og Gitte.  Årets klubidol blev Agnethe. Der er ingen tvivl om, at hun gør en 
forskel for os alle sammen. Helt velfortjent. I julen solgte vi julelodder for børnehjælpsdagen, så 
vi bla. kunne få en bedre bund i ridehuset. Det var absolut en succes, som vi vil tage op igen. 
Parterne holdt afslutning på kineseren d. 10. dec.   
26. febr. var det fastelavn, hvor alle kunne komme og slå katten af tønden, hvis de var udklædt. 
I år var det uden hest, da der desværre er en del heste, der ikke synes det er et hit at deltage. 
Der var stævne bagefter. Igen var den aktive forældregruppe på banen med stor hjælp.   
11.+12. marts var der afslutningsprøver i ryttermærke 1 og 2 hvor der var hygget bagefter med 
grill og fællesspisning.   
Vi starter april op med nogle arbejdsdage og håber at se rigtig mange.    
 



Tillæg til formandens beretning. Gitte supplerer med at juleshowet kræver mange og lange 
forberedelser og derfor er der i 2016 forsøgt med julestævne i stedet med stor succes og det vil 
Gitte gerne fortsætte med fremover. Fastelavn til fods var meget vellykket og der var stor 
opbakning ved stævnet efterfølgende.  
Spørgsmål om hvad der aktivt er gjort for at få alle Gittes ryttere til at være medlem af klubben. 
Der er både sendt mail og rykkere rundt. Dette gentages i år. 
Forslag om at lægge ekstra betaling på 40 kr. pr mdr. for de ryttere som ikke er medlemmer af 
klubben for at ride hos Gitte. 

 
3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse: 

Årsregnskabet gennemgås af kasserer Kristina Fobian. 

Spørgsmål om det større beløb til DRF og om husleje stigning.  

Charlotte beretter om underskuddet på 30.000. Dette er der taget hånd om i samarbejde med 

Niels.  

Regnskabet godkendes. 

4. Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinjer for foreningens virksomhed det kommende år, samt 
af budget for det nye regnskabsår: 
Budgettet er fastlagt ud fra de faste poster, som indtægter fra medlemmer, husleje fra Gitte og 
aktivitetstilskud. Stævner, ryttermærker og lokaletilskud er mere usikre poster.   
 
Der spørges ind til om kommunetilskuddet vil være lettere at få bevilget, når der er underskud i 
budgettet. 
Budgettet godkendes. 

 
5. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kontingent): 

400 kr. for aktive ryttere, 200 kr. for støttemedlemmer 
Forslag om at opdele kontingentet i 2 betalinger for at lette betalingen for de enkelte 
medlemmer. Dette kræver en større administration og er ikke muligt for klubben. 
Forslag om at have et kontingent hvor man ikke er medlem af DRF til medlemmer som ikke har 
brug for dette medlemskab. Dette er ikke muligt. 
Forslag fra Charlotte til Gitte om, at Gitte opkræver klubbens kontingent pr 1. januar for alle 
ryttere. Hvis det rent administrativt er muligt at Gitte. Dette forslag arbejdes der videre med 
fremadrettet. 
Godkendelse af uændret kontingent betaling.  

 
6. Behandling af indkomne forslag:  

Der er ingen indkomne forslag 

 
7. Valg af kasserer: 

Kristina Fobian genopstiller ikke. Klubben foreslår Kassandra Nicolaisen.  
Kassandra vælges enstemmigt. 
 

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: 
Jennie Skov genopstiller ikke, Julie Breuning og Peter Jørgensen genopstiller 
Ændres til valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 
Agnethe ønsker at opstille til bestyrelsen. 



Julie, Peter og Agnethe vælges enstemmigt 
 

9. Valg af suppleant: 
Henrik genopstiller. Henrik vælges. 
 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant: 
Revisor Charlotte Madsen genopstiller. 
Charlotte fortsætter som revisor 
 
Der mangler en revisor suppleant. Morten ønsker at opstille og vælges. 
 

11. Eventuelt: 
Alan foreslår at ansøge fonde om tilskud til et ridehus. Han vil gerne selv deltage i processen. 
Charlotte bidrager med at vi tidligere har søgt fonde og har fået bevilget penge til diverse ting. 
Niels bidrager med at der skal ligge et skriftligt formål med hver eneste søgning med specifikt 
beløb og hvad der detaljeret skal ske, hvis der bevilges penge.  
Der er behov for at klubben diskuterer, hvad der skal søges penge til og hvor store beløbene 
skal være. 
Peter vil gerne deltage i dette. 
 
Klubbens hjemmeside er kaos i øjeblikket. Bestyrelsen har ikke tid til dette aktuelt.  
Gitte ved at Brian (som ikke er tilstede) gerne vil hjælpe med det. Camilla melder sig endvidere 
til dette. Camilla vælges til klubbens nye hjemmeside ansvarlige. 
 
Christina handler i en butik som hedder ”den sorte hingst”. Butikken vil gerne være sponsor for 
klubben. Dette vil Christina gå videre med 
 
Niels er medejer af 2 storskærme i København og har mulighed for at lægge reklame for 
sponsorer på disse. 
Opmærksomhed på at der står i vedtægterne at referater fra bestyrelsens møder skal lægges 
på hjemmesiden. Dette er ikke sket sidste år. Bestyrelsen er opmærksomme på dette og 
manglen begrundes i, at hjemmesiden ikke har fungeret optimalt. 
 
Der mangler et velfungerende aktivitetsudvalg. Rikke, Morten, Kassandra, Christina (Casper), 
Christina og Charlotte vil gerne stille op til det. Chris har været en del af aktivitetsudvalget og vil 
evt. gerne fortsætte. 
 
Der er i sidste weekend været babyjagt med deltagelse af 2 ryttere fra klubben, Sarah og Julie. 
Der er 32 spring og det tager 2 timer. Opfordring for at deltage enten som rytter eller deltager 
næste år. 
 
Forslag om at klubben indkøber en trailer som medlemmerne har mulighed for at leje til ryttere 
som skal til stævne eller andet. Klubben har desværre ikke råd til dette aktuelt. 
I øjeblikket har Agnethe og Peter en trailer stående som kan lejes. Niels vil også gerne leje sin 
trailer som står på Egedal ud. Kræver kontakt til ham  
 
Opmærksomhed på at de gitterspær som ligger langt med husmuren kan være farlig for 
hestene. Opfordring til at rydde sten, piske osv. op, så græsslåning lettes. 


