
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

I AALESTRUP HESTE OG RIDEKLUB. 

TORSDAG D. 6. MARTS 2014 KL. 20.00 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent: 

- Rasmus Hammer  

 

2) Formandens beretning: 

- Godkendt af medlemmerne d.d. 

 

3) Godkendelse af regnskab 2013: 

- Regnskabet godkendt af medlemmerne d.d. 

 

4) Fastsættelse af kontingent: 

 

- Forbliver uændret 

- Godkendt af medlemmerne d.d. 

 

5) Indkomne forslag: De skal være formanden i hænde skriftligt senest 8 

dage før generalforsamlingen. Brug venligst rideklubbens postkasse. 

- Bestyrelsen forbliver 8 medlemmer, da folk ikke sider af nød men 

gerne vil hjælpe til, samt for at kunne være flere tilstede ved stævner 

og lignende:  

= Det vedtages af medlemmerne, at vi går til 7 medlemmer frem for 

8. Dette skal godkendes ved Dansk Ride Forbund og bliver gældende 

fra 2015. 

 

- Da klubben lejer sig ind ved Aalestrup Ridecenter som har følgende 

regel: ”Minimum på 5 ryttere i en hal, før lyset tændes i hal nr. 2”, så 

er grænsen for ryttere i hallen 5 ved enetimer. Man tager selvfølgelig 

HENSYN, og man rider ikke i vejen for den eller de der får enetime. 

Rider man i vejen eller syntes, det er okay at ride på en hest, som 

stejler og laver anden unødvendige ”opvisninger”, kan ridelæreren 

forbyde vedkommende at ride, mens der er enetime. Det vil sig 

vedkommende, som ikke overholder de gældende regler for at ride 

mens der er enetime, SKAL forlade hallen omgående efter 

ridelærerens anvisning!! 

- Medlemmerne ser ikke problemet  

= Bettina trækker sit indkommende forslag, og bestyrelsen informerer 

ridelærerne omkring deres ”magt” til at udvise folk, der ikke 

overholder de gældende regler for ridning, mens der er enetimer.  

 

- Vi siger mange tak for tilbuddet fra Dorthe og glæder os til 

samarbejdet med en masse hyggelige arrangementer  

= Medlemmerne tager også imod Dorthes forslag. 



Datoer forslag: 3./5. 2014, 17./5. 2014, 9./8. 2014, 18./10. 2014 

 

- Forslag omkring salg af pyramide telefoni til vores medlemmer har 

ikke interesse. 

 

6) Valg til bestyrelsen + 2 suppleanter: 

På valg er:   

 

Bente – Line – Karina – Stine 

 

Line ønsker genvalg 

 

Mieke Derks – Vagn Groth – Maya Nørskov – Annecathrine Jacobsen – 

Bettina Dahl Pedersen 

 

Mieke: 26 stemmer 

Line Hannesbo: 26 stemmer 

Vagn Groth: 19 stemmer 

Bettina Dahl: 16 stemmer 

 

1. Supl.: Annecathrine 13 stemmer 

2. Supl.: Maya Nørskov 10 stemmer 

 

  

 

 

7) Valg af 2 juniormedlemmer + 1 suppleant 

- Trine Boysen ønsker genvalg 

Forslag:  Julie Laustsen  -  Louise Ulrik Haparanda 

 

Julie Laustsen Valgt 

Louise Ulrik Haparanda Valgt 

Trine Boysen suppleant 

 

8) Evt.: 

 

- Der kommer til at ske udskiftning i elevhestene, pga. økonomiske 

omkostninger (færre medlemmer, der bruger elevhest) / nye tiltag i 

2013 (kun 5 mands hold) samt fremskreden alder ved enkelte heste. 

 

- Forslag til folder omkring opsadling/ridetimen generelt for 

nybegyndere, både forældre og børn. 

 

- Forslag omkring det at afholde flere arrangementer med børn og 

forældre. 

 



- ”betaling” af hjælpere til de små, i form af halvering af ridetimens pris 

for dem, der hjælper. 

 

Generalforsamlingen afsluttedes kl. 21 55 næsten efter god ro og orden! 

 


