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Ordinær generalforsamling i Hørsholm Rideklub 
Den 22. marts 2018 kl. 19.30 i Rytterstuen 
 
1. Valg af dirigent 

Formand Christina Dahl bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen foreslog Charlotte Westergaard som 
dirigent, hvorefter hun blev enstemmigt valgt til hvervet. Charlotte Westergaard takkede for hvervet og 
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt i henhold til vedtægterne, samt at 
generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Christina Dahl fik herefter ordet.  
 

2. Bestyrelsens beretning 
På vegne af bestyrelsen fremlagde formand Christina Dahl beretningen for 2017. Beretningen fulgte 
den skriftlige beretning, som blev fremlagt på generalforsamlingen, og som kan læses i årsregnskabet 
på klubbens hjemmeside.  
 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab 
Kasserer Lene Birgit Larsen fremlagde det reviderede regnskab for 2017, hvor det bemærkedes, at 
klubben i 2017 havde et samlet overskud på 89.976 kr.  
 
Det bemærkedes også, at underskud før finansielle poster var på 774.151 kr. De finansielle poster 
består af tilskud fra Hørsholm Kommune på 540.800 kr. og indtægt for klubbens pligt til at føre tilsyn 
med ridehuset på 168.336 kr. Det betyder, at klubben er afhængig af tilskuddet, for at økonomien kan 
hænge sammen.  
 
Der blev spurgt til, hvor stævneindtægter indgår, og hertil oplyste kassereren, at de indgår i indtægter 
for rideskoleafdelingen. Der blev stillet spørgsmål til brug af regnskabsassistance, og daglig leder Char-
lotte Prammann oplyste, at klubben benytter en bogholder til bogføring i samarbejde med den daglige 
leder. Der blev også spurgt til størrelsen af revisorhonoraret, og bestyrelsen oplyste, at man er åbne for 
at indhente tilbud fra andre revisionsvirksomheder. Desuden blev der spurgt til posten for juridisk assi-
stance, og hertil oplyste bestyrelsen, at det vedrørte arbejde med foreslåede vedtægtsændringer.  
 
Der kom forslag om at investere de likvide beholdninger, der i årsregnskabet stod til 460.619 kr. Kasse-
ren oplyste, at det varierer meget, hvor stor den likvide beholdning er, og særligt i 2018, hvor der skal 
investeres i ny ridehusbund og ny barriere i ridehuset m.v., vil det være vanskelig at binde for mange 
likvider. Bestyrelsen oplyste dog, at man er åbne for at undersøge de evt. muligheder nærmere.  
 
Der var ikke yderligere bemærkninger til årsregnskabet, og dirigenten konstaterede, at 
generalforsamlingen godkendte årsregnskabet. 

 
4. Fastsættelse af kontingent  

Bestyrelsens forslag var ikke at ændre kontingentet. Dette blev vedtaget.  
 

5. Valg af formand 
Christina Dahl var ikke på valg som formand.  
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6. Valg af den øvrige bestyrelse 
På forhånd havde følgende stillet deres kandidatur til rådighed:  
 
Jeanne von Schoubye (på genvalg) 
Pia Bodal (på genvalg)  
Mette Eickhoff (nyopstillet) 
Britt Thage (nyopstillet)  
Sisse Langkilde (nyopstillet) 
 
På selve generalforsamlingen meldte yderligere seks personer deres kandidatur:  
 
Michael Sørensen (nyopstillet) 
Jens Stilling (nyopstillet) 
Simone Jørgensen (nyopstillet) 
Hanne Holm (nyopstillet) 
Lene Westergaard (nyopstillet) 
Silke Hoffmann Toft (nyopstillet) 
 
Der kunne højst vælges syv kandidater, så derfor var afstemning påkrævet. Alle kandidaterne fik her-
efter lejlighed til at præsentere sig selv, og hvad de ønsker at bidrage med og opnå i bestyrelsen.  
 
Herefter skulle afstemningen i gang. Ifølge vedtægterne foregår afstemning ved håndsoprækning, 
medmindre ét stemmeberettiget medlem kræver skriftlig afstemning. Generalforsamlingen valgte at 
stemme skriftligt.  
 
Der opstod tvivl om, hvorvidt man skulle sætte ét kryds for én kandidat på én stemmeseddel, eller om 
man skulle sætte kryds ud fra det antal kandidater, som skulle vælges, dvs. op til maksimalt syv kryds 
ud for syv forskellige kandidater på én stemmeseddel.  
 
Generalforsamlingen besluttede, at man måtte sætte op til syv kryds ud for syv forskellige kandidater på 
hver stemmeseddel.  
 
Stemmeberettiget var ifølge vedtægterne de medlemmer, der havde betalt det umiddelbart forudgående 
forfaldne kontingent samt havde været medlemmer af klubben i mindst 2 måneder. For så vidt angik 
juniormedlemmer under 18 år havde forældre/værge stemmeret for juniorerne. Ifølge vedtægterne 
kunne fraværende medlemmer afgive stemme ved et tilstedeværende medlem forsynet med en skriftlig 
fuldmagt, idet hvert tilstedeværende medlem dog maksimalt kunne have én fuldmagt. På baggrund af 
disse vedtægtsbestemmelser havde de fleste deltagere på generalforsamlingen mere end en stemme, 
og bestyrelsen uddelte stemmesedler. 
 
Da næsten alle stemmesedler var uddelt, opstod der tvivl om, hvorvidt der gyldigt kunne gives fuldmagt 
til et juniormedlem under 18 år, således at den fremmødte forælder/værge fik én stemme i kraft af 
forældreskabet/værgemålet samt én yderligere stemme i kraft af fuldmagten til juniormedlemmet. 
Dirigenten fastslog, at der ikke kan gives fuldmagt til et juniormedlem under 18 år, således at 
forældren/værgen får en yderligere stemme i kraft af sådan en fuldmagt. Henset til det fremskredne 
tidspunkt, hvor næsten alle stemmesedler var uddelt, blev det ekstraordinært og af pragmatiske grunde 
dog besluttet af generalforsamlingen at tillade det på denne generalforsamling. Dirigenten gjorde 
opmærksom på, at dette var en pragmatisk løsning, og at fuldmagter givet til juniormedlemmer fremover 
ikke vil blive accepteret som gyldige.   
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Der blev optalt 54 stemmeberettigede. Afstemningen blev afholdt, og optællingen blev foretaget af en af 
generalforsamlingen godkendt frivillig gruppe på fire personer bestående af Katrine Karlshøj, Jacklin 
Idris Stouby, Katrin Snorrason og Lene Birgit Larsen.  
 
Resultatet blev som følger:  
 

Jeanne von Schoubye 
 

32 stemmer 
 

Pia Bodal  
 

30 stemmer 

Mette Eickhoff 
 

30 stemmer 

Britt Thage 
 

32 stemmer 

Sisse Langkilde 
 

33 stemmer 

Michael Sørensen 
 

25 stemmer 

Jens Stilling 
 

29 stemmer 

Simone Jørgensen 
 

24 stemmer 

Hanne Holm  23 stemmer 
 

Lene Westergaard 29 stemmer 
 

Silke Hoffmann Toft 
 

30 stemmer 

 
Da der var stemmelighed mellem Lene Westergaard og Jens Stilling, valgte Lene Westergaard at 
trække sig. Det betyder, at følgende blev valgt ind i bestyrelsen:  
 

Jeanne von Schoubye  
Pia Bodal  
Mette Eickhoff  
Britt Thage  
Sisse Langkilde  
Silke Hoffmann Toft 
Jens Stilling 

 
Alle blev valgt for en toårig periode. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde 
og bekendtgør konstitueringen i mødereferat, der lægges på klubbens hjemmeside.  
 
Formand Christina Dahl takkede herefter Lene Birgit Larsen, der havde valgt ikke at genopstille, for sit 
store arbejde igennem ni år som bestyrelsesmedlem i Hørsholm Rideklub.  

 
7. Valg af revisor 

Bestyrelsens forslag om at vælge Kreston til revisor blev forkastet, og bestyrelsen blev af 
generalforsamlingen bemyndiget til i stedet for at indhente tre tilbud og vælge revisor ud fra disse tilbud.   
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8. Valg af et medlem og en suppleant til bestyrelsen for Den Selvejende Institution,  

Hørsholm Ridehus 
Camilla Fjeldsøe blev genvalgt som medlem, og Jeanne von Schoubye blev genvalgt som suppleant.  

 
9. Evt. forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 

Ingen medlemmer havde stillet forslag.  
 

Bestyrelsen havde stillet et forslag til afstemning om vedtægtsændring angående prisnedslag for besty-
relsesarbejdet på baggrund af den massive arbejdsbyrde, der er i bestyrelsen. Der var udsendt bag-
grund for forslaget i mail af 7. marts 2018 til alle medlemmer, herunder information om 
arbejdsopgaverne i bestyrelsen, og der var også udsendt ordlyd til ændrede vedtægter i relation til 
forslaget. Sekretær Pia Bodal informerede kort om forslaget.  
 
Der var en længere debat om vedtægtsændringen forud for afstemningen, hvor forslaget blev drøftet, 
og bestyrelsen argumenterede for, hvorfor forslaget var relevant, mens andre argumenterede for, at det 
ikke var relevant at vedtage. 
 
Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.  
 
Der var 52 stemmeberettigede til denne afstemning. Afstemningens resultat blev som følger:  
 
For vedtægtsændringen:  24 
Imod vedtægtsændringen:  24 
Stemte blankt    4 
 
Dermed blev forslaget forkastet.  

 
Der var på forhånd også udsendt et forslag til prisnedslagets størrelse for 2018, men da dette ikke læn-
gere var relevant, fordi vedtægtsændringen ikke blev vedtaget, kom dette forslag ikke til drøftelse eller 
afstemning.  
 

10. Evt.  
Charlotte Prammann efterlyste sponsorer til HØRS, og Pia Bodal efterlyste sponsorgaver til stævnerne. 
Begge opfordrede alle til at bruge eget kontaktnetværk til at skaffe sponsorer og gaver og kontakte Charlotte 
Prammann, hvis man har sponsorater eller stævnegaver at byde ind med.  
 
Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 23.30. 

 
Underskrift: 
 
 
     
Dirigent Charlotte Westergaard 
 
 
 


