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Generalforsamling 27. februar 2020. 
 

 
Udarbejdet af: Tommy Reenberg i samråd med dirigent og bestyrelse. 
 
Godkendt kopi til web-master: Tina Meyer Hansen/ friisenberg@mail123.dk 
 
1: Valg af dirigent 
Helle Madsen valgt af forsamlingen. 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 
 
2: Valg af stemmetællere 
Der er 114 stemmeberettigede til generalforsamlingen. To medlemmer der ankom efter afstemningerne 
var påbegyndt havde ikke stemmeret. 
Valgt som stemme tællere:  

- Marianne Dalsro Jørgensen 
- Steffen Christensen 
- Lone Petersen 

 
3. Beretninger 
 
A: Formandens beretning 
Se bilag – lægges på hjemmesiden. 
Beretningen godkendt af forsamlingen. 
 
Kommentarer: 

- Spørgsmål til Pia Goberts udtrædelse af bestyrelsen. 
- Lisbeths rolle i Islænderudvalget. 
- Klage over suppleanten Lones indtræden i bestyrelsen taget til efterretning.  

 
B: Udvalgenes beretning 
Se bilag – lægges på hjemmesiden. 
 
4. Regnskab og Budget 
 
A: Revideret regnskab fremlagt til godkendelse 
Regnskab fremlagt 
 
Spørgsmål til hensættelse af 50.000 kr. til ovalbane = godkendelse af ovalbane. Dette var ikke med i budget 
2019 men dirigenten fortalte forsamlingen, at bestyrelsen er valgt og de kan/skal arbejde for klubben. 
Måske skulle de informere om sådanne ændringer.  
Hensættelsen forventes ikke 100% anvendt som følge af større tilgang af fondstilskud. 
 

Spørgsmål om tilskud fra Brugsen. Hvem beslutter hvad donationer skal gå til (ovalbane/andet) Iflg 
dirigenten har Bestyrelsen har kompetencen som lovligt valgt repræsentant for medlemmerne.  
 
Klage over at der ikke også er hensat 200.000 til ridehus. Bestyrelsen refererer til møde hvor klager deltog. 
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Revisor opfordrer til at beløbet hensættes korrekt i regnskabet. Dette lovede bestyrelsen at gøre. 
Bestyrelsen pointerer at de hensatte 50.000 kun kommer i spil såfremt fondstilskud bevilliges. 
 

Klage over for lidt åbenhed omkring budget for ovalbane 438.000 / 200.000. Der er valgt at gå efter en 
brugbar løsning hvor banen anlægges af eksterne aktører mens resten anlægges med frivillige kræfter. 
Derfor er det store beløb 438.000 kr heller ikke i spil mere.  
 
Afstemningsresultat: 75 for / 30 imod regnskabet er dermed godkendt. 
  
B: Budget 2020 fremlagt til godkendelse 
 
Spørgsmål om 25.000 kr til øget vandomkostning. Formanden forklarede sammenhængen ift vandværket. 
Bestyrelsen har det sat som estimat og ved først om 1 år, hvad det realistiske forbrug er. 
Der opfordres til at bestyrelsen undersøger prissammensætningen, herunder nedsivningsafgift. 
 

Afstemningsresultat: 99 for / ingen imod. Budget godkendt. 
 
5: fastsættelse af kontingent 
 

DI er ikke en forening der kræver et aktivt indmeldelse hvorfor der ikke er et generelt klub kontingent som 
eksempelvis til DRF. 
 

Der ingen der stemmer imod bestyrelsens kontingentfastsættelse uændret for OHR og 50,00 kr for DI, som 
dermed er godkendt. 
 
6: Behandling af indkomne forslag 
 
A: Bestyrelsens forslag / Vedtægtsændringer 
Der klages over at der ikke er informeret tilstrækkeligt. Bestyrelsen henviser til medlemsmøder. 
 
Der påpeges en risiko for overepræsentation i bestyrelsen af Sol repræsentanter uden samme ret for alle 
hesteracer. 
 

Der klages over at Islænder udvalget ikke arbejder for bredden når der arrangeres særskilte løsspring 
onsdag og specielle stævner udelukkende for islændere. 
 

Iflg Islænderudvalget bliver samtlige islænder arrangementer opslået på både Facebook grupperne 
Islænder og OHR og er principielt åbne for alle. 
 

Storhesterytter anføre positive forhold omkring ovalbane som fordel for hele klubben. 
 

Krav om at ridehuset opdeles under islænder-onsdag på samme måde som til springaften. 
 

Formålet med repræsentant for DI i bestyrelsen blev uddybet. 
 

Afstemningsresultat: 65 for / 46 imod / 2 ugyldige = 113 / en fraværende. Forslaget faldet. 
 
B: Forslag fra Nina Theil 
 
Afstemningsresultat: 40 for / 63 imod / 7 ugyldige / 3 ikke afgivne. Forslaget faldet. 
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7: Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Der skal vælges 3 medlemmer til bestyrelsen. 
Kandidater:  

- Lone Nielsen 56 stemmer / valgt til bestyrelsen 
- Tina Kaspersen (modtager genvalg) 54 stemmer / valgt til bestyrelsen 
- Merethe Andersen 54 stemmer / valgt til bestyrelsen 

 

- Jens Valsgaard Drejer 50 stemmer / Ej valgt til bestyrelsen. 
- Natasja Slorup 50 stemmer / Ej valgt til bestyrelsen. 
- Pernille Bothmann 24 stemmer / Ej valgt til bestyrelsen. 

  
8: Valg af suppleant til bestyrelsen 
Der skal vælges 2 suppleanter 
Kandidater:   

- Jens Valsgaard Drejer 64 stemmer / valgt for 2 år som 1. suppleant. 
- Natascha Slorup 28 stemmer / valgt for 1 år som 2. suppleant. 

 

Den der får flest stemmer sidder i 2 år / den der får færrest sidder 1 år. 
Dette er valgt i 2020 og efterfølgende er der udskiftning hvert andet år. 
 

Spørgsmålet om 1 eller 2 suppleant skal afstemmes med vedtægterne. 
 
9: Valg af revisor og revisorsuppleant 
Der skal vælges 1 revisor og 1 suppleant  

- Vivi Grieger valgt som revisor uden modkandidat sidder i 2 år. 
- Neel Salling valgt revisorsuppleant sidder i 1 år. 

 
10: Valg til udvalg 
Formanden noterede medlemmer til de enkelte udvalg. 
Opdateret Udvalgsliste 2020 vedlagt som bilag. 
 
11: Eventuelt 
Forslag om synlighed på klubbens medlemmer. I strid med GDPR regler. 

- Forslag om medlemskort der passer ind i stævneholder. 
- Forskellige farver på kortet pr. kalenderår. 

 
Undervisningsfrie dage i ridehuset. 
 
Betaling fra eksterne undervisere for brug af faciliteter. 
 
Manglende lys på forplads når ankomst i den mørke tid. 
 
Det bør offentliggøres hvis der er mulighed for tilskud til medlemmer ifm kursus. 
 
Fordeling af dage til islænderaktiviteter og HH kursus. 
 
Formanden fik tilsagn fra følgende til et kommende udvalg for vedtægtsændringer:  
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- Jens Valsgaard Drejer 
- Pernille Damkær 
- Henning Andersen 
- Marc Kaspersen 
- Malene Johannesen 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Godkendt af bestyrelsen: 
 
Lisbeth Mortensen  Tina Kaspersen  Lone Nielsen  
 
  

         Henrik Christiansen            Tommy Reenberg 
 
 
 

 Helle S. Madsen 
       Dirigent 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger: 

- Lisbeth Mortensen, formand. 
- Lone Nielsen, næstformand. 
- Merethe Andersen, kasserer. 
- Tommy Reenberg, sekretær. 
- Tina Kaspersen, bestyrelsesmedlem. 

 


