
Generalforsamling i Hinnerup Rideklub, 28. februar 2012 
 

1. Lise Helth blev valgt som dirigent – hun konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig 

indkaldt. 

2. Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formanden (Flemming Hansen) og godkendt. 

3. Det reviderede årsregnskab blev fremlagt af kasseren (Lene Vedel Friis) og godkendt. 

4. Budget for 2012 og 2013 blev fremlagt af formanden og godkendt. De nuværende 

facilitetskontingenter sættes op til kr. 2.000,- pr. år for interne medlemmer uanset alder.  

5. Ingen indkomne forslag til behandling. 

6. Valg af formand: Formand, Flemming Hansen er på valg i år. Flemming Hansen modtager 

genvalg. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

· På valg: Lone Kahl, Mathilde Fryba Christensen og Sofie Eggert Jensen. 

Lone Kahl ønsker ikke genvalg. Mathilde Fryba Christensen og Sofie 

Eggert Jensen blev genvalgt. Herudover blev Christina Nielsen og Malene 

Munk Jørnsen valgt til bestyrelsen. 

· Ej på valg: Hanne Bisgaard Hansen og Lene Vedel Friis. 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen: Simone Hansen og Stephanie Dolleris blev valgt. 

9. Valg af revisorer: Lise Helth og Eva Hansen blev valgt. Og Anette Christensen som 

suppleant. 

10. Valg af junior repræsentanter: Sofie Bangsgaard og Signe Bruun Hundahl blev valgt. Og 

Malene Dolleris som suppleant. 

11. Eventuelt: 

· Fighterpokalen og fine ord fra Mathilde gik til Sofie Eggert Jensen 

· Klub-dressur-pokalen fik Lise Helth 

· Klub-spring-pokalen fik Louise Bang Hansen 

· Udenbys-dressur-pokalen fik Emma Grill Noes 

· Udenbys-spring-pokalen fik Louise Bang Hansen 

 

Staldhold: Vi har en del unge piger der bliver 15 i år, hvilket betyder at de ikke 

behøver have en voksen med på staldhold længere. For at undgå 

sårbarheden foreslås, at vi opløser ét hold, så man går fra 6 staldhold til 

5 og dermed har staldvagt hver 5. uge i stedet for hver 6 uge. Forslaget 

godkendes.  

 

Arbejdsgrupper: Det er vigtigt at alle arbejdsgrupper er aktive og motiveret for at udføre 

de opgaver der ligger under hvert område. Husk vi skal hjælpe hinanden 

med at løfte opgaven og bidrage til fællesskabet. 

 

Projekt i fremtiden: Bestyrelsen har i slutningen af 2011, besluttet at arbejde på et storstilet 

og ambitiøst projekt, nemlig at vi vil prøve at få bygget en stor moderne 

ridehal mere, således at vi kan få rideskoledelen op på fuld tid igen og 

samtidig få mulighed for at holde store stævner i vinterhalvåret. I den 

forbindelse ønsker vi også at lave en energi-optimering med solceller og 

lignende. Der var opbakning til, at der arbejdes videre. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.                                                                                                                                                     


