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Mail:horsmarkrideklub@gmail.com    

Referat af ordinær generalforsamling afoldt lørdag den 9. februar 2019 kl. 13:30 i klubbens 
rytterstue.

Generalforsamlingens dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent  
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Fastlæggelse af kontingent 
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor for et år
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Formanden Annika Pedersen (AP) bød velkommen til den fremmødte forsamling på 29 deltagere 
og foreslog herefer Bjarne Fjordbak (BF) som dirigent og referent. 

BF modtog valget, og indledte med at orientere om den aktuelle situation, hvor Hanne Jensen (HJ)
havde set sig nødsaget til at erklære sig personlig konkurs og hvilke konsekvenser det har dels for 
lejemålet af Horsmark og dels den fortsatte drif af ride klubben. Der har siden konkursen været 
afoldt adskillige møder mellem de involverede parter, og alle er enige om at ride klubben skal 
fortsætte og at hændelsen kan vendes til en fordel for klubben, idet HJ var en indskudt aktivitet 
mellem ejer af Horsmark og klubben. HJ stod tillige som lejer af Horsmark og havde ligeledes 
aktiviteterne vedr. at fremskafe de nødvendige klubheste m.m..
BF meddelte deltagerne at Dorthe Fjordbak (DF) gerne ser at klubben fortsætter, men at lejemålet 
fremover skal være mellem ride klubben og DF, og at el og vand skrives over i klubbens navn, 
ligeledes skal alle aktiviteter der vedrører klubben, herunder indkøb af foder, udlejning af bokse til 
opstaldere, salg af halkort, al styring af partsheste og betaling herfor, planlægning af alle 
aktiviteter, planlægning af daglige staldaktiviteter ligge i klubbens regi.
Bliver disse mål opfyldt er BF og DF indstillet på at medvirke aktivt til at opfylde forenings formål 
nemlig at:

1. Støtte op om det sociale samvær for børn og unge der har sin gang på Horsmark.
2. At fremme interessen for ridesport.
3. At tilrettelægge stævner og arrangementer.
4. At fastholde børn og unge i ridesporten.



Ad. 1  Bjarne Fjordbak blev valgt
Ad. 2  Formanden (AP) afagde en kort beretning, og oplyste at hun grundet de seneste hændelser
           Ikke opstiller til bestyrelsen igen i denne omgang, men meget gerne vil hjælpe til med det
           daglige arbejde i klubben. 
Ad. 3  AP fremlagde regnskabet og havde medbragt samtlige bilag for året. Kassebeholdningen er   
           på kr. 169.000,00. Herefer  k forsamlingen lejlighed til at stille spørgsmål til regnskabet 
           som alle blev besvaret på tilfredsstillende vis.
Ad. 4  Kontingentet blev fastsat til kr. 200,00 for aktive medlemmer og kr. 50,00 for passive.
           Taksterne gælder fra den 1. april 2019.
Ad. 5 Til bestyrelsen blev valgt:
           Malene Mellergård Sørensen Vrængmosevej 64 9750 Østervrå tlf. 41269241 (MM)
           Tina Juul Jensen Stenhøjvej 307, 9900 Frederikshavn tlf. 23966716 (TJ)
           Jessie Vanuytsel Kærbyvej 13, 9330 Dronninglund tlf. 53773092 (JV)
           Anna Louisa Nunes Hjørringvej 164, 9300 Sæby tlf. 29322901 (AN)
           Jane Kristensen Hjørringvej 503, 9750 Østervrå tlf. 28151173 (JK)
           Tine Steinmeier Tryvej 205, 9352 Dybvad tlf. 61752292 (TS)
           Bjarne Fjordbak Højstrupvej 24, 9750 Østervrå tlf. 40119940 (BF)
           Som suppleanter blev valgt:
           Tanja Stûker Skarpholtvej 4, 9750 Østervrå tlf. 28740127 (TS)
           Susanne Lundgren Larsen Skærumvej 29, 9870 Sindal tlf. 30741194 (SL)
Ad. 6  Endnu ingen valgt (intern revisor)
Ad. 7  Ingen indkomne forslag
Ad. 8  På vegne af den afgående formand takkede BF for den store deltagelse ved
           generalforsamlingen og ønskede et godt og konstruktivt samarbejde til gavn for 
           klubbens medlemmer.
           Til sidst blev den Annika takket for sin indsats som formand, og for sin måde at agere
           på til eferfølgelse for den nyvalgte bestyrelse.

Efer generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:
           Formand: Malene Mellergård Sørensen.
           Kasserer: Tina Juul Jensen.
           Næstormand og referent: Bjarne Fjordbak
           Div. udvalg vil blive nedsat på kommende bestyrelsesmøder.

Bestyrelsesmøde vil blive afhldt hnsdag den 13. februar kl. 18:00 i ryterstuen.

           Malene Mellergård Sørensen          Tina Juul Jensen                 Bjarne Fjordbak

           Jessie Vanuytsel                                 Anna Louisa Nunes            Jane Kristensen

           TineSteinmeier                                   Tanja Stûker                        Marianne Lundgren Larsen
      


