
REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

I AALESTRUP HESTE OG RIDEKLUB. 

 

MANDAG D. 14. MARTS 2016 KL. 19.00 

 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent 

Carsten er foreslået og har accepteret. Ingen andre kandidater, så Carsten er 

valgt. Konstaterer, at generalforsamlingen er indkaldt iht. vedtægterne. 

 

2) Bestyrelsen aflægger beretning 

Karina aflægger beretning. Formandens beretning er godkendt. 

 

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Regnskabet skal uddeles 

på generalforsamlingen. 

Regnskabet bliver gennemgået, og Anna svarer på spørgsmål til regnskabet. 

Regnskabet er godkendt. 

 

4) Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår, at kontingent ændres til 350 kr. pr. halve år for voksne i 

stedet for 300 kr. og 300 kr. for børn pr. halve år i stedet for 250 kr. 

Kontingentændringen er vedtaget. 

 

5) Behandling af indkomne forslag. De skal være bestyrelsen i hænde skriftligt 

senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Der er ikke indkommet forslag. 

 

6) Valg til bestyrelsen + 2 suppleanter: 

På valg er: Line Hannesbo, Mette Olesen, Mieke Derks og Annecathrine 

Jakobsen. 

Mieke Derks og Annecatherine Jakobsen er villig til genvalg. 

Yderligere opstiller Line Gautesen, Rikke Andreasen, Jan Kristensen og Malene 

Brahe. Der afstemmes skriftligt. 

 

Mieke Derks 20 

Annecathrine 17 

Line Gautesen 12 

Jan Kristensen 3 

Rikke Andresen 16 

Malene Brahe 16 

 



Så valgt til bestyrelsen er Mieke Derks, Annecathrine Jakobsen, Rikke 

Andreasen og Malene Brahe. Line Gautesen er 1. suppleant og Jan Kristensen 

er 2. suppleant. 

 

7) Valg af 2 juniormedlemmer + 1 suppleant 

Julie Laustsen er villig til genvalg. Janne og Julie Laustsen er valgt og Nanna 

Brander er suppleant. 

 

8) Evt. 

Der kommer forslag om een underviser, så man kan få undervisning hos den 
samme flere gange om ugen. Både for og imod, da ikke alle er ens og trives 

med den samme underviser. 

Forslag om at der pålægges en undervisningstime på hver boks, så 
samarbejdet mellem klub og stald øges. Tages op på det kommende fælles 

bestyrelsesmøde med de 3 bestyrelser. 
Omgangstonen opleves stadig som snobbet for folk udefra. Meget forskellige 

opfattelser… 
Hvad kan vi gøre anderledes? 

Line Gautesen og Lillian Rasmussen kommer med eksempler, hvor de har følt 
sig ”kørt over”. Stadig svært at sætte ord på specifikke handlinger, som kan 

ændre på omgangstonen og folks opfattelse af den. Men meget vigtigt at vores 
stævneryttere spreder det gode rygte. 

Susie foreslår et sponsorstævne. Flere sjove lege for de mindste børn. Foreslår 
en weekend efter sommerskolen for dem, der deltager der. 

Vi mangler en ildsjæl for børnene. 
Kunne evt. stå i bokskontrakten, at man skal hjælpe til arrangementer i 

klubben. 

Priser for årets hjælper o.lign. til uddeling til generalforsamlingen. 
Påskeægsjagt for alle byens børn. 

 
 

 

Generalforsamlingen afsluttes kl. 21, hvor Carsten takker for god ro og orden. 


