
Generalforsamling 2014 

Til stede: 21 heraf 10 stemmeberettigede medlemmer 

1. Valg af dirigent  

Bestyrelsen foreslår Dorte Ploug, som modtager valget og konstaterer at 

generalforsamlingen er rettidig indkaldt. 

2. Bestyrelsens beretning 

 Tina aflægger beretning (se beretning under årsberetning 2013). Godkendt. 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

 Kirsten gennemgår regnskabet. Godkendt 

  

4. Fastlæggelse af kontingent og godkendelse af øvrige kontingenter 

 Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet, vedtaget. 

  

5. Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsen stiller nedenstående ændringsforslag: 

§ 2 

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til  

udøvelse af denne idræt samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje. 

Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis at drive rideetablissementet på Bellingegård 

Foreslås ændret til: 

§ 2 

Klubbens formål er, gennem socialt samvær i fritiden, at fremme interessen for ridesporten ved afholdelse 

af rideundervisning og ridekonkurrence af forskellig art, samt at arbejde for kendskabet til heste og oplære 

navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug/røgt og pleje. 

Der lægges vægt på sikkerheden i forhold til rytterne og hestene.  

Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis at drive rideetablissementet på Bellingegård 

 Ændring af § 2 er enstemmigt vedtaget 

§ 4: 

I rideklubben kan optages senior- og juniormedlemmer. 

 



Unge mellem 18 og 25 år optages som ungryttere til og med det år de fylder 25. 

De er valgbare til bestyrelsen og har stemmeret. 

Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i konkurrencer. 

 Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen. Optagelse af 

umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. 

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 månedsvarsel til 1. januar eller 1. juli. 

Foreslås ændret til: 

§ 4:  

I rideklubben kan optages senior- og juniormedlemmer. 

Unge mellem 18 og 25 år betegnes som ungryttere til og med det år de fylder 25, men betaler 

juniorkontingent. 

Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter. 

 Medlemskabet er gældende fra den dato elektronisk tilmelding finder sted på klubbens hjemmeside. 

Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. 

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til den første i en måned. Sms’er 

accepteres ikke som gyldig udmeldelse. 

Ændring af § 4: enstemmigt vedtaget med tilføjelsen: Forudbetalt kontingent refunderes 

ikke. 

§ 8: 

Klubbens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 personer, der alle skal være fyldt 18 år. 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år, således at der skiftevis er 2 og 3 medlemmer på valg. 

Der vælges 2 suppleanter. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret. 

Genvalg er mulig. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med 3-mands forretningsudvalg (bestående af formand – kasserer – 

sekretær), samt næstformand og menige medlemmer. 

På generalforsamlingen vælger juniormedlemmerne en juniorrepræsentant, som kan deltage i bestyrelsens 

møder. Juniorrepræsentanten vil have taleret men ikke stemmeret ved afgørelser i bestyrelsen. 

Juniorrepræsentanten vælges for et år af gangen. 

Senest 1 måned efter generalforsamlingen etableres i samråd med bestyrelsen følgende 3-mandsudvalg: 

                 



                   1. Etablisserments- og anlægsudvalg. 

                   2. Stævne-juniorudvalg. 

                        Udvalg til varetagelse af rideskoleelevernes interesser. 

                   3. PR-udvalg. 

Udvalgene vælger selv deres formand og arbejder i øvrigt selvstændigt med ansvar over for den siddende 

bestyrelse, - også økonomisk ansvar, hvis dette skulle være påkrævet. 

Der er endvidere mulighed for etablering af andre udvalg efter behov. 

Dette skal dog ske i samråd med den siddende bestyrelse. 

Alle medlemstyper kan deltage i udvalgsarbejdet.     

Udvalgenes sammensætning offentliggøres sammen med den nyvalgte bestyrelse, permanent ved opslag i 

rytterstuen. 

I tilfælde af vakance for et menigt udvalgsmedlem, supplerer udvalget sig selv. 

Foreslås ændret til: 

§ 8: 

Klubbens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 eller 7 personer, der alle skal være fyldt 18 år. 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år. Der vælges 2 suppleanter. Suppleanter kan deltage i 

bestyrelsesmøder uden stemmeret. 

Genvalg er mulig. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med 3-mands forretningsudvalg (bestående af formand – kasserer – 

sekretær), samt næstformand og menige medlemmer. 

På generalforsamlingen vælger juniormedlemmerne en juniorrepræsentant, som kan deltage i bestyrelsens 

møder. Juniorrepræsentanten vil have taleret men ikke stemmeret ved afgørelser i bestyrelsen. 

Juniorrepræsentanten vælges for et år af gangen. 

Bestyrelsen nedsætter efter behov de nødvendige udvalg. 

Udvalgene vælger selv deres formand og arbejder i øvrigt selvstændigt med ansvar over for den siddende 

bestyrelse, - også økonomisk ansvar, hvis dette skulle være påkrævet. 

Alle medlemmer samt deres forældre/værge kan deltage i udvalgsarbejdet.   

Udvalgenes sammensætning offentliggøres sammen med den nyvalgte bestyrelse på klubbens hjemmeside. 

 



I tilfælde af vakance for et menigt udvalgsmedlem, supplerer udvalget sig selv. 

 Ændring af § 8: enstemmigt vedtaget 

§ 9. 

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 

bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen indkaldes skriftligt med dagsorden: 

                   1. Godkendelse af referat. 

      2. Meddelelser fra formanden. 

                   3. Rapport fra udvalgene. 

                   4. Eventuelt. 

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpel flertal, se dog § 6. Står stemmerne lige, er formandens 

stemme afgørende, og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må 

mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være tilstede og deltage i afstemningen. 

Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. 

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og et beslutningsreferat 

underskrives ved det enkelte mødes afslutning. 

Beslutningsreferatet offentliggøres efterfølgende og inden næste bestyrelsesmøde ved opslag på 

rideetablissementet.  

Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m. m. underskrives protokollen af bestyrelsen 

på førstkommende bestyrelsesmøde. 

Foreslås ændret til: 

§ 9. 

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 

bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen indkaldes skriftligt med dagsorden: 

1. Godkendelse af referat. 

2. Meddelelser fra formanden. 

3. Rapport fra udvalgene. 

4. Eventuelt. 



Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpel flertal, se dog § 6. Står stemmerne lige, er formandens 

stemme afgørende, og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må 

mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være tilstede og deltage i afstemningen. 

Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. 

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og et beslutningsreferat 

underskrives ved det enkelte mødes afslutning. 

Beslutningsreferatet offentliggøres efterfølgende og inden næste bestyrelsesmøde på klubbens 

hjemmeside. 

Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m. m. underskrives protokollen af bestyrelsen 

på førstkommende bestyrelsesmøde. 

 Ændring af § 9: enstemmigt vedtaget 

§ 11. 

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. 

Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. 

januar. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte 

forslag og indkomne forslag, offentliggøres med mindst 14 dages varsel på klubbens hjemmeside. 

Medlemmer over 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været 

medlem af klubben i mindst 3 måneder. 

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:  

 1.Valg af dirigent. 

 2.Bestyrelsen aflægger beretning. 

 3.Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

 4.Fastlæggelse af medlemskontingent og godkendelse af øvrige kontingenter. 

 5.Behandling af indkomne forslag. 

 6.Valg af bestyrelse og 2 suppleanter 

 7.Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. 

 8. Valg af juniorrepræsentant 

 9.Eventuelt. 

 



Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens 

faste ejendom, overgang til selvejende institution m. v. 

På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. 

Øvrige beslutninger ved simpel flertal, se dog § 12 og 15. 

Afstemning foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver 

skriftlig afstemning, se dog § 6. 

Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Foreslås ændret til: 

§ 11. 

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. 

Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. 

januar. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte 

forslag og indkomne forslag, offentliggøres med mindst 14 dages varsel på klubbens hjemmeside. 

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:  

 1.Valg af dirigent. 

 2.Bestyrelsen aflægger beretning. 

 3.Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

 4.Fastlæggelse af medlemskontingent og godkendelse af øvrige kontingenter. 

 5.Behandling af indkomne forslag. 

 6.Valg af bestyrelse og 2 suppleanter 

 7.Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. 

 8. Valg af juniorrepræsentant 

 9.Eventuelt. 

Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens 

faste ejendom, overgang til selvejende institution m. v. 

 



På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. 

Medlemmer over 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været 

medlem af klubben i mindst 3 måneder. 

Forældre/værger til medlemmer under 18 år har stemmeret med én stemme pr. barn og kan vælges ind i 

bestyrelsen på vegne af børnenes medlemskab.  

Øvrige beslutninger ved simpel flertal, se dog § 12 og 15. 

Afstemning foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver 

skriftlig afstemning, se dog § 6. 

Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 Ændring af § 11: enstemmigt vedtaget 

6. Valg til bestyrelsen og to suppleanter 

 På valg Tina og Lone, samt to menige medlemmer 

Tina og Lone modtager genvalg 

 Michael Carstensen og Dorte Ploug vælges ind  

 Suppleanter: Vinnie Pedersen og Helle Jensen 

 Kirsten Wulff vil gerne hjælpe en ny kasserer i gang. 

7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 

 Jens-Olav Høst Hansen, Kirsten Wulff, suppleant: Nils Hvid Andersen  

8. Valg af juniorrepræsentant 

 Anne Sofie Høst Hansen 

 Som støtte til juniorudvalget: Vinnie Pedersen  

9. Eventuelt 

Louise stiller forslag om at rengøringstjansen bliver en del af staldvagten, bestyrelsen 

arbejder videre med dette. 

Vedr. regnskabsfører udenfor bestyrelsen: Jesper foreslår at vi spørger Nikolines og Victorias 

far. 

 Tina og Lone takker Bels venner for blomster og weekend-kit. 

Bels venner aflægger regnskab. Ros til Bels venner for deres gode mad til stævner og andre 

arrangementer 

Nils spørger til nye projekter. Bl.a. i forhold til løsdrift. Udfordringer i forhold til teknik og 

arealstørrelse m.m. Spørgsmål om hvad der skal til for at leve op til ny hestelov.  



Udebokse langs ridehuset. Bygning af ny stald m.m. hvad kræver det? Hvad kan den gamle 

stald bruges til? Bestyrelsen oplyser, at der endnu ikke er taget endelige beslutninger og de 

vil arbejde på at nedsætte et udvalg. 

Lotte vil gerne sidde i et udvalg der arbejder med miljø og bosætning. Har kontakten til 

Falsters Hjerte. 

Tina oplyser om at man også kan blive miljøcertficeret gennem DRF, så det kunne være rigtig 

dejligt med et miljøudvalg. 

Nils har et forslag om at ændre rygepolitikken på Bellinge. Nils foreslår, at rygerne flyttes om 

på gårdspladsen, hvor man ikke færdes med hestene.  

Dorte foreslår, at man også må ryge langs handicaprampen.  

Bestyrelsen vil tage en drøftelse af om rygepolitikken skal revideres. 

Tina: Hvordan sikrer vi at sikkerhedspolitikken overholdes?  

Der kom forslag om, at der bliver lavet nye, mere synlige opslag om sikkerhedsreglerne. 

Alle nye medlemmer får sikkerhedsregler udleveret ved indmeldelse. 

Nils: Ros til Lone for hendes måde at håndtere hestene på. De er rolige og nemmere at 

håndtere og der er en god tone overfor hestene. 

Jesper opfordrer til at underviserne træner eleverne i at ride stævner og eventuelt inviterer 

andre klubber med elever på samme niveau. Der vil blive gået videre med dette. 

Dorte roste klubbens elevstævner. 

Jette vil fortsat gerne arbejde med at søge sponsorater. Stor tak til Jette. 

Dorte takker for god ro og orden 

Herefter er der overrækkelse af pokaler og lodtrækning om hjælpergaver. 

 


