
Ordinaer generalforsamling i H0rsholm Rideklub
Den 21. marts 2019 kl. 19.00 i Rytterstuen

1. Valg af dirigent
Formand Christina Dahl bed velkommen og oplyste, at bestyrelsen foreslog Charlotte Westergaard som
dirigent, hvorefter hun blev valgt til hvervet. Charlotte Westergaard takkede for hvervet og konstaterede,
at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt i henhold til vedtaagterne, samt at
generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Der var 31 stemmer repraasenteret pa generalforsamlingen.
Christina Dahl fik herefter ordet.

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forlobne ar
Pa vegne af bestyrelsen fremlagde formand Christina Dahl beretningen for 2018. Beretningen fulgte
den skriftlige beretning, som kan lasses i arsregnskabet for 2018 pa klubbens hjemmeside.

Der var ingen bemaarkninger eller spergsmal til bestyrelsens beretning, og generalforsamlingen tog
beretningen til efterretning.

3. Fremlaeggelse af det reviderede arsregnskab for det sidste forlobne regnskabsar til godkendelse
Kasserer Pia Bodal fremlagde det reviderede regnskab for 2018, hvor det bemaarkedes, at klubben i
2018 havde et samlet overskud p& 80.069 kr.

Det bemaarkedes ogsa, at underskud for finansielle poster var pa 737.474 kr. De finansielle poster
bestar af tilskud fra Horsholm Kommune pa 565.740 kr. og indtaegt for klubbens pligt til at fore tilsyn
med ridehuset pa 168.336 kr. Det betyder, at klubben er afhaengig af tilskuddet, for at okonomien kan
haange sammen.

Der blev spurgt til, hvor staevneindtsegter indgar, og hertil oplyste daglig leder Charlotte Prammann, at
de indgar i indtaagter for rideskoleafdelingen, hvor de dog ikke er saarskilt specificeret. Charlotte
Prammann informerede i denne forbindelse om klubbens betalinger til Dansk Ride Forbund for
benyttelse afforbundets online-systemer ved staavner.

Pia Bodal naevnte, at det pa sidste ars generalforsamling blev besluttet at finde en billigere revisor,
hvilket bestyrelsen har gjort, nemlig Revisor-Team. Det er derfor Revisor-Team, som har udarbejdet
klubbens arsregnskab for 2018. Revisor-Team er registret revisor og ikke statsautoriseret revisor,
saledes som vedtaegternes § 9 ellers kraaver det.

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen at godkende det foreliggende arsregnskab for 2018
udarbejdet af Revisor-Team. Under forudsaetning af generalforsamlingens godkendelse af
arsregnskabet for 2018 oplyste bestyrelsen, at bestyrelsens forslag til vedtaegtsaendringer, jf.
dagsordenens punkt 5, ville blive suppleret med et forslag om at aendre vedtaegternes § 9, saledes at
revisor skulle vaare enten statsautoriseret eller registreret.

Der var ikke yderligere bemaerkninger eller sporgsmal til arsregnskabet for 2018, og
generalforsamlingen godkendte arsregnskabet.



4. Fastsaettelse af kontingent, jf. § 4
Bestyrelsens forslag var ikke at eendre kontingentet. Dette blev vedtaget.

5. Evt. forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
Ingen medlemmer havde stillet forslag.

Bestyrelsen havde stillet forslag til vedtasgtsasndringer, og nasstformand Britt Thage prassenterede
bestyrelsens forslag til vedtasgtsasndringer for generalforsamlingen. Vedtsegtscendringerne havde til
formal at gore det muligt for rideskoleforasldre og andre forasldre til juniormedlemmer i klubben at stille
op til bestyrelsen samt at sikre en aktiv medlemsskare og bestyrelse. Herudover var der en raekke mere
redaktionelle asndringer. /Endringsforslagene var udsendt til alle medlemmer med mail af 18. februar
2019, og materialet var ogsa indsat som link i bestyrelsens indkaldelse til generalforsamlingen, jf. mail
af 5. marts 2019 til alle medlemmer. Materialet bestaende af 2 dokumenter (dokument med
vedtasgterne med eendringsmarkering samt dokument med konkret begrundelse for hvert enkelt forslag
til vedtasgtsasndring) vedhasftes dette referat som bilag.

Som nsevnt under dagsordenens punkt 3 om arsregnskabet for 2018 onskede bestyrelsen at supplere
sit forslag til vedtasgtsasndringer med en asndring af vedtsegternes § 9, s edes at revisor skal vsere
enten statsautoriseret eller registret. Bestyrelsen havde udarbejdet et dokument vedrorende dette
forslag til vedtasgtsasndring, der vedheeftes dette referat som bilag.

Britt Thage oplyste, at bestyrelsen havde konfereret forslag til vedtasgtsasndringer, herunder ogsa den
nye sendring om revisor, med Dansk Ride Forbund, fordi forbundet skulle godkende sendrede vedtaegter.
Forbundet havde oplyst, at alle forslag til vedtasgtsasndringer kunne godkendes.

Der var en kort debat om vedtasgtsasndringerne.

Bestyrelsens forslag til vedtasgtsasndringer blev sat til afstemning, og bestyrelsens forslag til
vedtasgtsasndringer blev enstemmigt vedtaget.

6. Valg af formand
Christina Dahl var pa valg som formand og onskede genvalg.

Der var ikke yderligere kandidater til formandsposten, og Christina Dahl blev genvalgt som formand.

7. Valg af den ovrige bestyrelse, jf. § 6
Udover formanden bestar bestyrelsen af folgende personer, som blev valgt pa sidste ars
generalforsamling, og som derfor ikke var pa valg pa denne generalforsamling:

Britt Thage
Mette Eickhoff
Pia Bodal

Efter vedtsegternes § 6 bestar bestyrelsen af formanden + 4-7 medlemmer. Dvs. der skal veelges op til 4
nye bestyrelsesmedlemmer pa denne generalforsamling. Folgende stillede deres kandidatur til
radighed:
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8.

9.

Jannie Fagerlund
Bente Eyde
Anne-Mette B0dker M0ller

Alle 3 kandidater blev valgt som bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen bestar herefter af f0lgende personer:

Christina Dahl, formand
Britt Thage
Mette Eickhoff
Pia Bodal
Jannie Fagerlund
Bente Eyde
Anne-Mette Bedker Moller

Bestyrelsen konstituerer sig p§ forstkommende bestyrelsesm de og bekendtgor konstitueringen i
modereferat, der leegges pa klubbens hjemmeside.

Valg af revisor
Bestyrelsens forslag om at genveelge Revisor-Team blev vedtaget.

Valg af et medlem og en suppleant til bestyrelsen for Den Selvejende Institution Horsholm Ride
hus, jf. § 5
Camilla Kann Fjeldsoe blev genvalgt som medlem, og Sisse Langkilde blev valgt som suppleant.

Evt.

En forselder foreslog en stetteforening eller lignende, og bestyrelsen vil drofte forslaget pa et
kommende bestyrelsesmode.

Der blev spurgt til, hvornar referater fra bestyrelsesmoderne er tilgaangelige pa hjemmesiden.
Referaterne lasgges pa hjemmesiden hurtigst muligt efter, at sekretasren har udarbejdet dem.
Muligheden for notifikation om nyt referat undersoges, og der skrives ud herom til alle medlemmer.

Der blev endelig spurgt til, om klubben kan fa sit eget Mobile Pay-nr., som kan bruges til staevner.
Tiltaget er pa trapperne, da et medlem har doneret sin gamle telefon, og forventes snarest at kunne
fungere.

Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 20.00.

Underskrift:

DirigentC .
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