
Referat fra generalforsamling 
i Vestergaardens Sportsrideklub Egedal 

 

Emne: Ordinær generalforsamling 

Referent: Kristina Grøndahl Larsen 
Dato: 27. marts 2014 
Tid og sted: kl. 19.00 på Vestergaarden 

 

Dagsordenspunkt: Konklusion: 

1. Valg af dirigent og 
referent 

Charlotte Tiedebøhl blev enstemmigt valgt til dirigent og Kristina Grøndahl 
Larsen blev valgt som referent. Charlotte konstaterede at 
generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 

2. Bestyrelsen aflægger 
beretning 

Formanden aflagde beretning. Der henvises til klubbens årsrapport for 2013. 

3. Det reviderede 
regnskab og budget 
for det kommende 
år forelægges til 
godkendelse 

Kasseren aflagde årsregnskab for 2013 og budget for 2014, som blev 
godkendt af generalforsamlingen. 

4. Fastsættelse af 
kontingent 

Bestyrelsen foreslog en kontingentstigning på DKK 50,- for seniorer og passive 
medlemmer, således at følgende kontingensatser nu er gældende:  
Seniorer: DKK 300,- 
Juniorer: DKK 200,- 
Passive medlemmer: DKK 150,- 
 
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsen forslag til kontingentsatser. 

5. Valg af formand Jens Carstensen modtog ikke genvalg efter eget ønske. Pia Bach blev 
enstemmigt valgt som ny formand for klubben.  

6. Valg af øvrige 
bestyrelsesmedlem
mer 

Da Pia Bach blev valgt som formand, skulle der vælges et nyt 
bestyrelsesmedlem. Mette Pedersen blev valgt ind i bestyrelsen.  

7. Valg af 2 
suppleanter til 
bestyrelsen 

Da Mette Pedersen blev valgt som bestyrelsesmedlem, skulle der vælges en 
ny suppleant til bestyrelsen. Ida Nielsen blev valgt som ny suppleant til 
bestyrelsen.   

8. Valg af 2 
juniorrepræsentatio

Michelle Tiedebeøh og Julie Bach fortsætter som juniorrepræsentanter. 



ner og 1 
juniorsuppleant 

9. Valg er 2 revisorer 
og 1 
revisorsuppleant 

Sussanne Grøndahl fortsætter som klubbens revisor. Kristian Meincke 
udtrådte i september 2013, så der skulle vælges en ny revisorsuupleant. Nille 
Asp blev valgt ind som ny revisorsuppleant. 

10. Planer for 2014 Klubbens aktivitetsudvalg berettede om at klubben indtil videre havde 
planlagt 4 banetræninger i springning og 2 banetræninger i dressur.  
 
Generalforsamlingen ytrede ønske om, at der blev afholdt: 

 Ryttermærkekursus 

 Dressurkursus med Leif Sørensen, Hanne Valentin mv. 

 Springkursus med Lone Kromann mv. 

 Ridelejre for de små og store 

11. Eventuelt Klubmesterskab: Aktivitetsudvalget informeret om at reglerne for 
klubmesterskabet blev lavet om, således at det var valgfrit at ride de to 
afdelingerne. For at være med i klubmesterskaber, skulle man således 
minimum ride en af afdelingerne. Vinderen kåres til julefrokosten.  
 
Championatlisten: Aktivitetsudvalget informeret om at der var oprettet en 
championatliste for klubbens medlemmer. Indberetning via klubbens 
hjemmeside.  
 
Udvalg: Følgende udvalg blev nedsat: 

 Aktivitetsudvalg: Kristina Grøndahl Larsen fortsætter i udvalget. 

 Stævneudvalg: Kristina Grøndahl Larsen fortsætter i udvalget. 

 Cafeterieudvalg: Kristina Grøndahl Larsen og Charlotte Tiedebøhl 
fortsætter i udvalget. 

 Hjemmesideudvalg: Kristina Grøndahl Larsen fortsætter i udvalget. 

 Sponsorudvalg: Nyt udvalg vedtaget af generalforsamlingen. Nille Asp 
og Jeanette Lander træder ind. 

 Festudvalg: Nyt udvalg vedtaget af generalforsamlingen. Kickan 
Andersen, Majbritt Bitsch og Freja Flensburg træder ind i udvalget.  

 


