
Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 

Referent: Lone 

1. Valg af dirigent: Morten 

2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) 

Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion, som blev udbytterig. 

Til spørgsmålet om hvorfor der ikke er større tilslutning til vores arrangementer og om det er de rigtige 

aktiviteter vi har, havde medlemmerne flg. kommentarer: 

Kirsten: Arrangementer annonceres for sent – Kunne det være en ide hvis hver elev fik en seddel med hjem 

med navn på så forældrene blev informeret om aktiviteterne 

Jens Olav - Langt sejt træk at få flere involveret. Fint udbud, måske stadig bedre annoncering 

Distrikt stævnet fik flg. bemærkninger med på vejen: 

Bettina -  Det store stævne – gør os kendte i andre klubber  

Jens Olav – store stævne giver profilering, måske ikke økonomisk med på andre måder 

Anne Sofie - godt at kunne starte på hjemmebane 

Morten- er der brug for et større stævne? 

Tina – vi har ikke plads til flere starter og vil hellere afholde et godt stort stævne end 3-4 mindre og ikke så 

gode stævner 

Jette – kan de, der arrangerer stævnet, klare at afholde det? 

Tina - selvom der er få hjælpere, må de der er, løfte opgaven på en positiv måde 

Kirsten – synes måske ikke at det er arbejdet værd. Der er for få hjælpere 

Jens Olav – et stort arbejde men man skal ikke se på den økonomiske værdi men på reklameværdien 

Kirsten – synes at det er svært når der er så få hjælpere 

Tina – vi skal være bedre til at spørge om hjælp til stævnet i god tid 

Jasmine – måske spørge de lidt ældre elever om de vil hjælpe 

Ridelejren affødte flg. kommentarer: 

Anso – Havde valgt at deltage i ridelejr andre steder på grund af lyst til at møde nye mennesker 

Kirsten – Reklame udadtil. Ryttere udefra på ridelejr kunne være en mulighed 



Jasmine – Der er flere som har profil på hestegalleri. Man kunne annoncere der. 

Katrine –  eller Facebook 

Jens Olav – det tager tid at opbygge et renommé udadtil. Der hvor Anne Sofie havde været på ridelejr, 

havde de ikke bedre forhold end vi har, snarere tværtimod. Men de havde ridelejre hele sommeren 

Jette – spurgte om ridelejr ville blive udbudt som en aktivitet under aktiv sommer? 

Tina – det er der pt. ingen planer om, men muligheden kan da undersøges. Det afhænger af økonomien 

Kirsten – google ridelejren 

Tina – vi har ikke gjort noget for at profilere ridelejren pga  mangel på hjælpere. Vi prioriterer at lave 

ridelejren som et arrangement for klubbens medlemmer. Har måske heller ikke den store lyst til at bruge 

en uges ferie på det hvis det ikke er for vores egne medlemmer 

Bettina – pigerne som var med udefra sidste år er rigtig glade for vores og vil gerne med igen 

Kirsten – var det en ide at starte ridelejren fredag så den slutter midt i ugen?  Det ville måske være lettere 

at skaffe hjælpere 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse: v. Kirsten. Indtægterne er gået ned og udgifterne 

er stigende. Underskud på 91.000 mod et + på 53.000 året før. Hensat 42.000 til vinterfolde i 2011 og ender 

med et samlet underskud på ca. 45.000. Fald i egenkapitalen.  

Morten -  lidt op ad bakke. Skyldes det manglende pensionærer eller elevskolen? 

Tina - Dyr udgift at have en ansat underviser 

Jette - Krisen kradser, afmatning i området 

Jens Olav -  Hvor mange ledige bokse er der pt. 

Tina - 10 ledige bokse 

Morten - Flyers, opslag osv. er delt ud. Der er gjort et godt stykke arbejde for at annoncere for klubben 

Kirsten – selvom vi får heste ind, giver det ikke det overskud vi havde sidste år 

Jens Olav – krisestyring , hvad siger godset?  

Tina – orienterede om mødet med Poul Schreiner 

Diskussion om godsets tilbud om prisnedsættelse på lejen i forhold til eget arbejde.  Det må diskuteres med 

godset igen. 

Varme: tilslutning til halmvarmen – skal der arbejdes med det igen 

 



4. Fastlæggelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår at det nuværende kontingent er uændret. Der var ingen 

indvendinger fra medlemmerne. 

5. Behandling af indkomne forslag: Bestyrelsens forslag om at indkaldelse til generalforsamlingen kun slås 

op på klubbens hjemmeside blev vedtaget 

 

6. Valg til bestyrelsen og valg af suppleanter: 

- Søs Frydenvold valgt til bestyrelsen 

- Morten Jensen valgt til bestyrelsen 

Valg af 2 suppleanter 

  Ida Bøgelund 

Maria Omø 

Valg af to revisorer 

Jens Olav Høst Hansen og Jette Pedersen modtog genvalg 

Suppleant: Jasmine Rothausen modtog genvalg 

7. Valg af juniorrepræsentant 

Anne Sofie Høst Hansen 

8. Støtteforeningens regnskab fremlægges af Kirsten 

Tina foreslår at man kører medlemsskabet til Bels venner via klubbens pbs 

Tilkendegivelser om at folk synes at det er en god ide 

Kirsten gør opmærksom på hvad der er godt ved at være med i Bels venner 

Udmeldelse evt senest 1. juli 

Tina vil udarbejde en formular så folk kan tilmelde sig på hjemmesiden 

Reklame på hjemmesiden om støtteforeningen kunne give flere medlemmer 

9. Eventuelt 

Tina- stor tak til Lotte for hendes arbejde i bestyrelsen 

Lotte- Har været glad for at sidde i bestyrelsen. Vil gerne noget andet fremover, bl.a Bels venner m.m. 

Morten-Tina- husk at trække gardinet for ved spejlet. En hest på brændte ege har været sprunget ind i 

spejlet og kom til skade.  Spejlet smadrede 



Anne Sofie – gardinet skal trækkes helt op på barrieren bagefter så man kan bruge spejlet når man ridder 

ned ad langsiden 

Morten- ønsker sig et gardin under vask og mellem skabe. Katrine vil gerne lave et gardin. Lotte har en sæk 

med udsmidningsgardiner som de kan kigge på 

Udvalg- meld jer til udvalg i klubben, Morten reklamerer for udvalgene. Udvalgslister sendes rundt. 

Lister op over firmaer som man kan søge hænges op. Brug dem. 

Jens Olav-: skilte der hænger nu. Betales der til det? 

Morten orienterer om at der hænges skilte op og pilles ned i morgen. Skilte laves i standardstørrelse 1x2 

meter fremover. Mange firmaer vil ikke have skilte men vil gerne give til stævner.  Morten holder styr på 

det. 

Morten- halmen – evt. rundballer? Måske nemmere at håndtere? Prøve det af? 

Jens Olav- Anders og Niels Kappel har en rundballepresser 

 Anso- festudvalget – er det kun julefrokosten? 

Tina- festudvalget må planlægge lige hvad de har lyst til at planlægge af hyggelige sociale aktiviteter. Bon-

bon land, bowlingture, sommer fest o.s.v. 

Pokaler: 

Uddeling af erindringspokaler: Louise fik mange for pony, Søs en hest, venskabspokaler Morten og Majken  

Overrækkelse af pokaler 

Klub dressur Pony: 

17 p. Anna/Elvis 

Championat dresser pony 

44 p Anne Sofie/Arne 

Klub dressur hest 

16 p Maria Omø 

Breddepokal 

Louise/Sasha 

Mest vindende ekvipage 

55 p Anna/Elvis 



Venskabspokaler 

Junior: Anne Sofie 

Senior: Bettina 

Lodtrækning blandt de optjente lodder om gavekort for deltagelse i klubarbejdet (arbejdsdage, aktiv 

sommer, kørsel af wrap o.s.v.) 

Anna, Laura og Kirsti blev de heldige vindere af lodtrækning om gavekort 

Morten slutter med en tak til bestyrelsen og tak for god ro og orden 

Generalforsamlingen er hermed slut 

 

Den nye bestyrelse konstituerede sig efterfølgende: 

Formand: Tina Leire 

Næstformand: Lone Kastrup Madsen 

Sekretær: Marianne Løjmand 

Kasserer: Søs Frydenvold 

Menigt medlem: Morten Jensen  

 

 

 

 

 

 


