
Referat af ordinær generalforsamling i Horsmark Rideklub afholdt den 

18. februar 2020 i klubbens Rytterstue. 

 

Næstformanden bød velkommen til de 25 fremmødte og meddelte at formanden 

Bettina Andreasen og bestyrelsesmedlem Lisa Andreasen havde trukket sig fra 

bestyrelsen og valgt at flytte deres heste til anden opstaldning. Herefter fremlagde 

Anita  bestyrelsens beretning, som bar præg af de besværligheder som klubben 

havde gennemlevet siden starten i november 2018. Den nuværende bestyrelse har 

fungeret siden august 2019, og har alt andet lige lykkedes med at få klubben 

reetableret efter den tidligere bestyrelse forsøgte et kup mod klubben i august 

2019. 

Anita oplyste at det daglige arbejde forløber rigtig godt, både med heste og 

undervisning. Klubben råder i dag over alle størrelser heste til undervisning således 

børn helt ned til 2 – 3 år kan undervises. Der er p.t. 46 elever der bliver undervist 

mandag til torsdag. Dorthe og Cecilie har investeret i ny pony og Dorthe har 

investeret i yderligere en pony således klubben i dag råder over 10 skoleheste. 

Klubben måtte desværre sige farvel til Christine Ørum og Kristian Pedersen som 

undervisere pr. 1. februar. Kristian har fået elevplads på Vilhelmsborg og Christina 

har fået andet arbejde. Men klubben kan sige goddag til to nye undervisere nemlig 

Jane Kristensen og Frida Bjerg. Ud over de to nævnte, underviser også Cicilie 

Enevoldsen. 

Anita udtrykte glæde over den opbakning klubben får fra forældre, bedsteforældre 

og andre familiemedlemmer. 

Klubben har i perioden gennemført flere arrangementer som fastelavnsfest, 

overnatninger i rytterstue, arbejdsweekends, halloween, juleklip, ridekonkurencer, 

deltagelse i Hjørring dyrskue, tur til hingstekåring i Herning, juleshow m.m.. Der er 

altid stor opbakning til alle arrangementer, og de vil blive gentaget i det nye år. 

Der er p.t. op stallet 35 heste i de tre stalde + løsdrift. 

Efter beretningen blev Bjarne foreslået og valgt som dirigent og referent. 

Dirigenten spurgte herefter om der var spørgsmål til beretningen. Deltagerne 

udtrykte begejstring for beretningen, og roste bestyrelsen for det udførte arbejde. 



Herefter oplæste dirigenten generalforsamlingens dagsorden. 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 

4. Fastsættelse af kontingent. 

5. Valg af bestyrelse. 

6. Valg af revisor for et år. 

7. Indkomne forslag. 

8. Eventuelt. 

 

Ad. 3 

Kassereren Kenneth Porskrog fremlagde regnskabet som udviste et overskud på kr. 

20.000,00. Trods den vanskelige periode er klubben kommet godt igennem året. 

Regnskabet blev godkendt. 

Ad. 4 

Bestyrelsen foreslog en kontingentforhøjelse på kr. 50.00 til kr. 250,00 årligt 

gældende fra 1. april 2020. Kontingentet for passive medlemmer er fortsat kr. 50,00 

pr. år. Kontingentforhøjelsen blev godkendt. 

Ad. 5 

Til bestyrelsen blev valgt: 

Anita Bollerup Sørensen 

Jessie Vanuytsel 

Kenneth Porskrog 

Cecilie Enevoldsen 

Berit Fjordbak 

Christina Ørum 

Louise Christensen 

Jane Kristensen blev valgt som 1. suppleant og Timmie Munkholm som 2. suppleant. 

 



Ad. 6 

Jess Kirch Andersen blev valgt til revisor. Jess er proff. revisor og har revideret 

regnskabet for 2019. 

Ad. 7 

Bestyrelse meddelte at der fra Dorthe og Bjarne var fremsendt forslag til ændringer 

af vedtægterne. Dirigenten oplæste ændringsforslagene og sammenholdt disse med 

de gældende vedtægter. Ændringsforslagene blev underbygget og debatteret og 

ændringerne blev i sin helhed godkendt af generalforsamlingen, og trådte i kraft på 

generalforsamlingsdatoen den 18. februar 2020. 

Af væsentlige ændringer kan nævnes klubbens juridiske tilhørsforhold, en udvidelse 

af formålsparagraffen, antal bestyrelsesmedlemmer, udarbejdelse og ajourføring af 

medlemslister, valg af junior/aktivitetsudvalg. Ved bestyrelsens konstituering at 

udpege 2 til 4 valgte bestyrelsesmedlemmer for en to årig periode. 

Ad. 8 

Det blev foreslået at der fremover skal betales en ekstra måneds boksleje som 

depositum. Skal kun gælde for lejere efter 1. marts 2020. 

Ligeledes blev det foreslået at suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne. 

Da der ikke kan besluttes under eventuelt, vil bestyrelsen tage stilling til forslagene 

på førstkommende møde. 

Bestyrelsen afholder konstituerende møde tirsdag den 3. marts kl. 19:00 i 

Rytterstuen. 

 

Horsmark den 1. marts 2020. 

   

 

 


