
 

Referat  
 

Ordinær generalforsamling i  
Vestergaardens Sportsrideklub Egedal 

 

Torsdag d. 16. april 2015 kl.19 

på Vestergaardens Hestepension, 

Skolevej 8, 3650 Ølstykke 

 
Til stede fra bestyrelsen var: Pia Bach (Formand), Malene Tiedebøhl (Næstformand), Inge Frederiksmose 

(Kasserer og sekretær), Stine Grubbe, Michael Frederiksmose, Ida Nielsen, Julie Bach (Juniorrepræsentant), 

Michelle Tiedebøhl (Juniorrepræsentant), Caroline Frederiksmose (Juniorrepræsentant). 

Inviterede: Charlotte Tiedebøhl, 

 

 

 

 

Formand Pia Bach bød forsamlingen velkommen 

 

1. Valg af dirigent.  

 

Charlotte Tiedebøhl accepterede hvervet som dirigent, hvorpå hun konstaterede at generalforsamlingen var 

lovligt varslet og indkaldt iht. vedtægterne.  

 

2. Formanden aflægger beretning 

 

Klubben har nu 58 medlemmer.  

Både fastelavnsarrangementet og påskeridtet gik godt. 

Der har været positiv respons på de afholdte stævner. 

Der er tjent 600 kroner ved salg af julekalendere. 

Det er kommet nye regler for klubmesterskaberne. 

Michelle og Julie stod for ridelejr sidste år og gør det igen i år. 

EM – Egedalsmesterskaberne – er nu iværksat i samarbejde med Salsmose og Skjoldungerne. 

Katja er blevet uddannet banebygger. 

Pia har meldt VSRE i ”KlubLiv Danmark”, hvilket går ud på at, når du betaler med dit dankort, så kan du 

fremover samtidig støtte klubben. KlubLiv Danmark er hvor foreninger og klubber får sponsorpenge via 

såkaldte mikrosponsorater. (Når du, gratis, tilmelder dit dankort til KlubLiv Danmark, oplyser du samtidig at 

du vil støtte VSRE). 

Klubben søger fortsat efter en madvogn til brug ved stævner. 

 

 



 

 

3. Årsregnskab fremlægges til godkendelse 

 

Inge gennemgik regnskabet med uddybelse af posterne og regnskabet blev efterfølgende godkendt. 

 

4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer, herunder fastsættelse af kontingent. 

Det var ingen indkommende forslag. Kontingentet forblev uændret på bestyrelsens opfordring. 

 

 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen: en suppleant, 1 juniorsuppleant og en revisor. 
 

Bestyrelsens medlemmer:  

Pia Bach (Formand), ej på valg 

Malene Tiedebøhl (Næstformand), ej på valg 

Inge Frederiksmose (Kasserer og sekretær), ej på valg 

Stine Grubbe, ej på valg 

Katja Kaastrup, ej på valg 

Michael Frederiksmose, ej på valg 

Ida Nielsen, ej på valg 

Caroline Frederiksmose (Juniorrepræsentant), ej på valg 

Charlotte Birk blev valgt til revisor 

Julie Bach blev valgt til suppleant 

og Anna Pedersen blev valgt til juniorrepræsentant. 

 

6. Valg af medlemmer til følgende udvalg 

- Sponsorudvalg 

- Aktivitetsudvalg 

- Festudvalg 

- Cafeteriaudvalg 

Der vil komme en opdatering af udvalgenes medlemmer samt muligheder for at melde sig ind i nogle af dem. 

 

7. Eventuelt 

Herunder uddeling af championantspokaler. 

Opfordring til at tydeliggøre indkaldelse til generalforsamling ved at hænge den på opslagstavlen i stalden. 

En indkaldelse til generalforsamling via brev vil være for dyrt for klubben. Indførelse af en nyhedsmail vil 

også være en mulighed, da det ikke var alle som er på Facebook eller kigger på hjemmesiden. 
 



Ida Nielsen uddeler championantspokaler i 

dressur for heste til Julie Bach og Piaff , 

spring for ponyer til Anna Pedersen og Storm, samt Emma Andersen og Dancer 

dressur for ponyer til Caroline Frederiksmose og River. 

 

Championatslisten opdateres løbende, så husk at indberette optjente point. Pointene for det nye år skal 

indberettes inden 1. maj og herefter inden for en måned efter pointene erhvervet. 

Julie har udarbejdet nye regler for 2015 hvor listen bliver udvidet med en championatvinder for 

military/jagt/distance sammenlagt. 

 
EM i spring er ikke åben for tilmelding endnu. Stine presser på hos DRF. 

Generalforsamlingen blev hævet.  

 

 

Ølstykke d. 16. april 2015. Inge Frederiksmose 

 

 

 

 


