
Referat ordinær generalforsamling  

Valbjergaard Sportsrideklub d. 30. januar 2017 kl. 17-19.  
 

1. Valg af dirigent.  

Britt Simonsen valgt og konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt.  

 

2. Bestyrelsens beretning 

Så er første hele år for VASK gået. Ting tager tid. Dette ordsprog har vi måtte sande i dette 

år, at starte en ny klub op, hvor udskiftninger og medlemsfald i bestyrelsen har haft stor 

indflydelse. Jeg er sikker på, at det er opstartsproblemer, som gør os stærkere, men også 

giver os en god mulighed for at diskutere og vurdere de muligheder, som en bestyrelse skal 

arbejde under. Det tager tid, at få oparbejdet en kultur, traditioner og rutiner, som kan 

præge arbejdet i de kommende år.  

Bestyrelsen har arbejdet hårdt på, at få skabt nogle begivenheder i løbet af året, som 

forhåbentligt med succes kan gentages i de kommende år. 2016 startede selvfølgelig med 

en generalforsamling, hvor der blev vedtaget en forretningsorden for året. Her var fokus at 

få skabt sociale arrangementer, som kunne styrke sammenholdet i foreningen, eks. 

julearrrangementet med hestevognskørsel kan fremhæves. Ligeledes skulle bestyrelsen 

arbejde med at få lavet et antal stævner. Vi har i 2016 afholdt to dage med 

rideskolestævne og banetræning med et pænt fremmøde. Det håber vi kan gentage sig i 

løbet af 2017.  

Line og Dallas har gennem året, sammen med frivillige, arbejdet hårdt på, at faciliteterne 

på Valbjerggaard skulle forbedres. Der er lagt nyt tag og lavet bund i ridehuset, forbedret 

udendørsbanen, ordnet spring, og udvidet antallet af striglepladser. Klubben har investeret 

i en ny ”biks”, som er kommet rigtigt godt fra start. Det har været en god beslutning. Det 

giver både deltagerne og de frivillige til stævner en god mulighed for at kunne følge med, 

selvom man skal købe mad/slik.  Disse forbedringer har kun kunnet lade sig gøre, fordi der 

er frivillige, som vil yde en indsats for klubben. Det er forbedringer for alle medlemmerne, 

ikke kun dem med egen hest eller part, men også rideskoleeleverne.  

Gennem hele året har der været fokus på klubbens optagelse i DRF. Vi har kæmpet for at 

kunne komme op på et minimum antal medlemmer for at kunne søge optagelse. Det 

lykkedes i slutningen af året endeligt at ramme det magiske tal og vi sluttede således året 

af med at sende vores ansøgning. Den er således under behandling i DRF- og de venter pt. 

på, at vi får ændret nogle få formalia i vores vedtægter, så derfor vil jeg her i min beretning 

gerne opfordre til, at medlemmerne vedtager disse, da de er afgørende for vores optagelse 

i DRF. Derudover har bestyrelsen udarbejdet en velkomstfolder til klubben, samt en 



sikkerhedsfolder, som også kan læses på vores nye hjemmeside. Dette har været en del af 

kravene fra DRF til klubben for optagelse. Jeg håber derfor at jeg på generalforsamlingen i 

2018 vil kunne berette, at vi er blevet optaget i DRF.  

Bestyrelsen er hen over året blevet tyndet ud i antallet af medlemmer. Vores Næstformand 

Gitte valgte at trække sig, grundet manglende tilhørsforhold til ridecenteret og ligeledes 

valgte Christina også at stoppe. Det har betydet, at breddeudvalget ikke har fungeret 

optimalt i 2106. Arbejdet har hvilet på de samme hænder, hvilket ikke giver grobund for 

udvikling, men snarere har fået bestyrelsesarbejdet til at minde om en overlevelsesprocess 

for foreningen. Jeg håber derfor, at der er mellem denne forsamling er personer, som 

kunne have lyst til, at give en hånd med en gang imellem, så vi sammen kan yde der, hvor 

vi har allermest lyst til det.  

Der bliver lagt mærke til os til de stævner, hvor vores ryttere og forældre kommer ud. Det 

er dejligt som formand, at blive stoppet af fremmede, som siger, at de har set vores navn 

på stævnepladserne, og de er interesseret i, hvem vi er, og hvor vi ligger. Derfor vil vi 

fortsat arbejde for, at der bliver mulighed for at købe tøj med klubnavn til gode priser.  

Det er mit håb for klubben, at vi i det kommende år, kan få skabt en klub, der er præget af 

energi og socialt sammenhold. Vi er altid åbne overfor forslag til arrangementer og 

begivenheder, som kan give vores medlemmer nye oplevelser på Valbjerggaard.    

På bestyrelsen vegne 

Pernille Skov Sørensen 

Formand for VASK 

 

Generalforsamlingen drøftede forenings hjemmeside- foreningens hjemmeside er valbjerggaard.dk 

Deltagerne drøftede optagelsen i DRF. Der kan gå mellem 14 dage til 3 uger, det er afhængigt af 

DRF og distriktet.  

 

Beretningen er godkendt med ovenstående kommentarer.  

 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

Det har kun været muligt, at få en revisor til at godkende referatet. Revisor har følgende 

kommentar til regnskabet:” Undertegnede bekræfter hermed, at have gennemgået regnskabet, 

lavet stikprøve på bilag og optalt kontantbeløbet. Alt ser meget tilfredsstillende ud”. Underskrevet 

Nina Hedegaard.  

 

Generalforsamlingen har ikke indsigelse mod at regnskabet kun er godkendt af 1 revisor.  

John gennemgår regnskabet. Tilgodehavende udelukkende medlemmer, der ikke har betalt 

kontingent.  

Skyldige omkostninger er til Line- husleje og facilitetsleje.  

Likvid beholdning ca. 10.000 kr.  Vi oparbejder kontantbeholdning. Vores bank er pengeløs.  

Klubaktiviteter regnskab for sig selv, for at bestyrelsen og generalforsamlingen kan følge med, så 

man kan reagere, såfremt der skulle være underskud på disse aktiviteter. 



4. Fastsættelse af kontingent.  

Bestyrelsen foreslår det er uændret.  

Generalforsamlingen drøftede mulighederne for at lave passive medlemmer. Det besluttet at 

kontingentet er uændret. 

 

5. Vedtagelse af bestyrelsens forretningsorden for kommende år 

John fremlægger bestyrelsens forslag til forretningsorden. 

Forretningsordnen vil komme til at ligge på hjemmeside. Kassereren fremlægger et budget, som er 

møntet på de aktiviteter, der er fremlagt i forretningsordene.  

Forretningsordenen er vedtaget.  

 

6. Behandling af indkomne forslag. 

Bestyrelsen har følgende ændringsforslag til vedtægterne.  

§ 11 Generalforsamling 
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære 

generalforsamling afholdes senest ved udgangen af marts måned. Dato for generalforsamlingen varsles 

med minimum 21 dage.  

Forslaget er vedtaget 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før 

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

bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, skriftlig meddeles klubbens medlemmer med mindst 7 

dages varsel.  

Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent 

og været medlem af klubben i mindst 3 måneder. For medlemmer under 18 år har én af forældrene/værge 

til medlemmet stemmeret og er valgbare til bestyrelsen. Det kan kun stemmes ved personligt fremmøde.  

Forslaget er vedtaget 

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsen aflægger beretning. 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

4. Fastsættelse af kontingent. 

5. Vedtagelse af bestyrelsen forretningsorden for kommende år 

6. Behandling af indkomne forslag. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Ulige år 3 medlemmer, lige år 2 medlemmer (valgperiode 2 år) 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (valgperiode 1 år) 

9. Valg af 1 revisor(valgperiode 2 år) Første år vælges 2 revisorer, der afgøres ved lodtrækning, hvem 

der skal på valg efter 1 år. 1 revisorsuppleant (valgperiode 1 år) 



10. Eventuelt. 

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

faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m. På generalforsamlingen vælges personer ved 

almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog § 12 og § 15. Afstemninger foregår ved 

håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 6 

B og 6 C. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

§ 7 Kontingent 
 

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år adgangen og forelægges den 

ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. For aktive medlemmer opkræves medlemskontingent 

årligt forud og er forfalden til betaling den 1. februar 

Forslaget er vedtaget 

Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og 

vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig 

udmeldelse har fundet sted. Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. 

Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt 

senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom. Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige 

kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen. 

§ 13 Regnskabsår 
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december og regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling 

til godkendelse efter revision af 2 revisorer, på den ordinære generalforsamling. 

Forslaget er vedtaget  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

2 år: Mette Thomsen og  Britt Steffensen er valgt 

1 år Nina Hedegaard er valgt 

 

8. Valg af to suppleanter  

Britt simonsen og Tine Christensen er valgt begge for 1 år. 

 

9. Valg af 1 revisor  

Dallas Adcock er valgt 

Revisor suppleant: Peder  

 

10. Eventuelt  



Breddeudvalg: Tessa, Aia, Ida, Diana, Camilla 

Tessa: Vi ska blive bedre til at hjælpe hinanden og rydde op.  

Der blev ytret et ønske om ophæng til redskaber.  

Børneattester blev drøftet og aftalt indsamlet igen for kommende år.  

 

Referent  

Pernille Skov Sørensen.  

 

 

 

 


