
Generalforsamling 2022, Referat
Afholdt i den store rytterstue på HER 28/02-2022 kl. 19.00, med 20-25 fremmødte

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning.

3. Regnskabet forelægges til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingenter.

5. Behandling af indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen så de kan meddeles til
klubbens medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingen.

6. Valg af bestyrelse.

På valg er: Ole M. Pedersen, og Morten K. Gotfredsen, og begge ønsker
genvalg. Carsten er udtrådt af bestyrelsen, idet han er tiltrådt som
administrativ leder i Herning Rideklub pr. 1. februar 2022.

7. Valg af revisorer.

8. Eventuelt.

1. Valg af dirigent.

Formanden for bestyrelsen byder velkommen, og der vælges en dirigent for
aftenen. Bestyrelsen peger på Ole M. Pedersen, og der er ingen uenighed
blandt de fremmødte i dette valg.

2. Bestyrelsen aflægger beretning.

Formanden for bestyrelsen aflægger beretning for året der gik, 2021, og der
er ingen fremmødte der har spørgsmål, eller indvendinger til det fremlagte.



3. Regnskabet forelægges til godkendelse.

Regnskabet for 2021 gennemgås i punktform af formanden for bestyrelsen,
understøttet af Tina H. Heltoft, bestyrelsens kasserer. Der er ingen
kommentarer/spørgsmål til det fremlagte, og det betragtes derfor som
godkendt.

4. Fastsættelse af kontingenter.

Det er af bestyrelsen indstillet, at kontingenter for 2023 hæves en smule, og
ingen fremmødte har nogle indvendinger til ændringerne herunder, og de
betragtes derfor som godkendt:

Junior hæves fra 225.- til 250.- årligt

Senior hæves fra 450.- til 500.- årligt

Mikro hæves fra 150.- til 175.- årligt

Stævne Kontingent for hhv. junior 175.- og senior 325.-, forbliver uændret

5. Behandling af indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen så de kan meddeles til
klubbens medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingen.

Der er ikke modtaget nogle forslag til behandling på generalforsamlingen.

6. Valg af bestyrelse.

På valg er: Ole M. Pedersen, og Morten K. Gotfredsen, og begge ønsker
genvalg. Carsten Andersen er udtrådt som formand for bestyrelsen, idet
han er tiltrådt som administrativ leder i Herning Rideklub pr. 1. februar
2022.

Begge ovenstående siddende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt, og der
var ikke andre blandt de fremmødte der ønskede at stille op til valg til
bestyrelsen.



7. Valg af revisorer.

Det er indstillet fra bestyrelsens side, at Severin fra Partner Revision, der går
på pension til sommer, fremadrettet vil varetage godkendelsen af HER´s
regnskab, da Herning Rideklub er ikke tvunget til at bruge en statsautoriseret
revisor til gennemkig/godkendelse af regnskabet. Omkostningen forbundet
med ovenstående, reduceres markant ved fremadrettet at indgå samarbejde
med Severin, og ikke Partner Revision.

Det godkendes af de fremmødte, hvor flere tilkendegiver, at ovenstående
giver god mening.

8. Eventuelt.

Der er under dette punkt, stor spørgelyst, og mange af punkterne vil blive
vendt på det kommende rytter/opstalder møde, onsdag d. 02 Marts på HER.
Følgende er skrevet til referat:

● Der mangler stadig en form for “velkomstfolder” og gennemgang som
ny opstalder/part rytter (forældre), så man kender ansvarsområder fra
hhv. bruger, og HER. Carsten er på opgaven.

● Der efterlyses flere kontaktpersoner i tilfælde af fx. sygdom ved HER’s
elevheste, og Kristina ikke er til stede. Alternativt kan Sandra/Carsten
kontaktes.

● Der spørges til de skærpede regler for eksterne ryttere der bruger
HER’s faciliteter, og Jakob bekræfter at der er nye regler for eksterne
brugere.

● Der efterlyses opdaterede kontrakter til både nye, og eksisterende
opstaldere, og der gives samtidig ros til Sandra for rent faktisk at
gennemgå opstalder kontrakt med nye ryttere (forældre)

● Der spørges til, om unge under 18 år må løsspringe deres heste, og
må man som bruger henvende sig til dem hvis de gør, og det må man,
men på en pæn måde, alternativt til ledelse/bestyrelse.

● Problematik med ahorn forgiftning af hestene. Der kigges ind i om der
kan gøres noget i forhold til.

● Udmeldingen på hjemmesiden og andre SoMe, omkring de skærpede
regler for unge under 16 der opholder sig på HER, diskuteres i stort
omfang, da der synes at være nogen misforståelser omkring hvem,
hvad og hvor. Fra HER’s side, evalueres der i marts måned på dette
tiltag, også i lyset af, at ikke alle unge under 16 udviser forståelse for
en påmindelse fra eksempelvis en forældre.

● Ønske om at ryttere ikke lader sin hest “rulle sig” i mellem hallen, når
andre er til stede, og rider, derinde.

● Der tilkendegives ønske om retningslinjer i forhold til overnatning på
HER’s matrikel i sommerhalvåret.



● Arrangementet på HER hvor der bla. en fysioterapeaut holdte foredrag,
var en stor succes, og var go’ inspiration til ryttere, og der efterlyses
mere af den slags.

● Flere synes det kunne være rart med et centralt sted til ønsker om
forbedringer/reparationer, og Carsten samler op fremadrettet.

● Der ønskes gerne flere kurser, undervisninger som der fx. har været
med Søren Valentin, og gerne med nogen der er knap så dyre som
førnævnte.

● Stort ønske om at gøre “ventelisten” til bokse m.m. officiel, så man kan
se hvor man står på listen.

● Ønske om holdundervisninge til dem på 20+, så det ikke kun er
enetimer man skal købe, og samtidig et “begynder” springhold til de
yngste.

● Der spørges til, om det er muligt at lave lidt “ophold” mellem holdene
på elevundervisning, da det ene hold, som det er nu, nærmest afløser
det andet på minuttet.

● Der er et ønske om at få noget mere introduktion til hvordan man som
“ny” på HER, eller bare som forældre, passer, opsadler, pudser udstyr
osv., og egne “rytter mærker” for HER, er på tale.

Herefter afsluttes generalforsamlingen.

/MKG


