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REFERAT AF HOLTE RIDEKLUBS ORDINÆRE  
GENERALFORSAMLING  
DEN 10. MARTS 2014  
HOLTE RIDE-KLUB 
 

 
Velkomst ved formand Niels Andersen.  
 
Dagsorden: 
 

Punkt 1: Valg af dirigent. 
Punkt 2: Bestyrelsens beretning ved formanden. 
Punkt 3: Aflæggelse af regnskab ved kasseren, Pernille Meilvang. 
Punkt 4: Fastsættelse af kontingent. 
Punkt 5: Behandling af indkomne forslag. 
Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Punkt 7:  Valg af statsautoriseret revisor. 
Punkt 8: Stævneudvalget: orientering om stævner i 2014. 
Punkt 9: Sikkerhedsudvalg – fremlæggelse af udvalgets arbejde og valg af nye medlemmer. 

Punkt 10: Kommunikationsudvalg – fremlæggelse af udvalgets arbejde og valg af nye medlemmer. 

Punkt11: Eventuelt 

 
 

 
Punkt 1: Valg af dirigent 
 

Anne Mette Binder vælges som dirigent. 
 
Dirigenten byder velkommen og meddeler at generalforsamlingen er lovligt varslet. 

 

Punkt 2: Bestyrelsens beretning ved formanden: 
 

Formanden indleder med, at give en status på det vi er her for, ridningen. I det år der netop er 
gået, har HRK succesfuldt afholdt 3 landsstævner, 4 distriktsstævner og 2 klubstævner. Dette 
med stor ros til stævnearrangørerne.  
 
På undervisningsfronten har vi haft nogle udskiftninger. Vi har været så heldige at få Lone 
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Kromann til at varetage springundervisningen, vores nye daglige leder Charlotte Brostrøm står 
for dressuren, nu i samarbejde med berider Sabrina Hesselhede. Anne Bach er ansvarlig for 
rideskoledelen. Dertil kommer, at vi har haft succes med at afholde weekendkurser med Leif 
Sørensen. 
 
Den daglige drift:  
 
Rideskoledelen: 
Vi har 318 holdpladser/ ridetimer per uge på rideskoledelen, og her har vi haft en 
belægningsprocenten på  87%, hvilket er en stigning på 1% ift. sidste år. Ift. den overordnede 
udvikling i klubben kan det nævnes, at ponyafdelingen har givet et udemærket afkast i år, og at 
vi her har øget indtægten ift. sidste år. Desværre har vi haft problemer i hesterideskolen, som 
følge af mange syge heste. Dette har skabt et tab omkring 200.000 kr. 
 
Den private del: 
Den private del har haft et indtjeningsniveau svarende til 2012.   
 
Vi har 125 bokse, og her har vi i gennemsnit haft 14 tomme og 6 på reservation altså  20 bokse i 
alt at leje ud. Dette er 9 bokse bedre end 2012, men under forventning for 2013. 

 
Renovation af bokse: 
Der er en renovationskontrakt på plads for gul og blå stald, der er planlagt til at foregå over de 
næste to sommerperioder. 
 
Foder: 
Der er handlet en fordelagtig kontrakt på plads for foder, hø, halm og spåner de næste 3 år. 

 
Organisation og økonomi: 
 
Vi har fortsat ledermøde en gang om måneden, hvor driften drøftes. Efter hvert kvartal kigges på 
kvartalets regnskab, hvor driftsregnskabet følges. 
 
Medlemstal for 2013 er 554 medlemmer. 
 
 
Årets resultat og årets investeringer: 
 
Positive investeringer: 
 
Renovation af rød stald, ny staldkat, høvogn, en ekstra kornsilo, nye computer til kontoret og nye 
tv-skærme og nyt køkken I lejligheden. 
 
Tab: 
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Kontoradministration, herunder primær regnskabsafdelingen, har været dyrere end forventet, i 
stalden har vi haft en del vikardækning grundet sygdom, som nævnt ovenfor har vi haft tab på 
hesterideskolen, vi har haft en miljøsag pga. olieudslip, derudover har der været budgetteret 
med en større indtægt på stævner end vi har haft. 
 
 
Mulige besparelser i fremtiden, der kræver investeringer: 
 
Den nye bestyrelse bør overveje investeringer på energi i form af solceller, og varme i form af 
forbrænding af gødning. 
 
 
Kommunen: 
 
Der er aftalt sommerfolde de næste 3 år. 
 
Stævner: fremadrettet er det vigtigt, at vi forsat husker på, at stævner betyder penge i klubbens 
kasse, men at dette ikke kan afholdes uden en stor hjælperskare. 
 
Tak: 
HRK siger tak for en særlig indsats i det forgangne, men også tidligere år, til Signe Skov 
Henningsen og Hanne Steen. 
 
 

 
 

Punkt 3: aflæggelse af regnskab ved kasseren, Pernille Meilvang. 
 

Vores revisor KPMG har underskrevet regneskabet uden forbehold.  
 
Årsregnskabet går ud med et underskud. Dette kan findes begrundet i problemer med 
hesterideskolen, olieudsslipssagen, sagsrelaterede omkostninger ved personalesager og 
sygemeldinger samt en højere pris på regnskabsafholdelse ved Accounting. 
 
Aktiver: De investeringer, der er foretaget, er gjort inden man var klar over resultatet af 4. 
kvartal. Dette var ikke gjort, hvis man havde kendt det endelige resultat, men det er til gengæld 
tiltrængte og langsigtede forbedringer.  
 
Underskuddet på årets regnskab betyder, at der ikke er mange likvider i kassen. Der henstilles 
til, at den kommende bestyrelse stramme forbruget op. Accounting er fremadrettet på en fast 
priskontrakt, så der ikke kan komme negative overraskelser som i 2013.  
 
Overordnet set er resultatet af regnskabet at egenkapitalen er halveret. 
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Gældsforpligtigelserne er ikke øget nævneværdigt. 
 
Staldpersonalet er opmærksomme på, hvor der kan spares fremadrettet. Dette gælder områder 
såsom el, lys og vand. 
 
Regnskabet drøftes. 
 

 
Punkt 4: fastsættelse af kontingent. 
 

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet holdes uændret. Dette vedtages. 
 

 

Punkt 5: Behandling af indkomne forslag 
 

Ingen forslag anmeldt. 
 

 

Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 

a. Rideskolerepræsentant: Randi Bartholin 
 

Der vælges særskilt blandt rideskolens elever. 
 

b. Juniormedlem:  
 

Der vælges særskilt blandt juniorerne, på et senere tidspunkt. 
 

c. Seniormedlemmer: 
 

Følgende seniorposter besættes: 
3 seniormedlemsposter, vælges for en 2-årig periode: Claus Johannesen, Jeanette Haugaard og 
Susie Juhl. 
2 seniormedlemsposter, vælges for en 1-årig periode: Line Bach og Birgitte Aaslyng 
 

d. Suppleanter 
Følgende suppleantposter skal besættes: 
 
1 suppleant, vælges for en 1-årig periode: Henriette Mune 
1 suppleant, vælges for en 2-årig periode: Lise Schelde 
 

 
 

7.  Valg af statsautoriseret revisor 



I 

E 5 

 

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG. Dette er der tilslutning til. 
 
 

 
8. Stævneudvalget: orientering om stævner i 2014. 
 

Stævnekalenderen kan følge på Holte Ride-klubs hjemmeside. 
 
Der gøres opmærksom på, at der ved det kommende landsstævne i spring i marts er doteringer 
op til 15.000kr for at øge stævnetilmeldingen. Der er også en rabat på opstaldning for ryttere der 
kommer med mere end to heste. 
 
Championater: 
 
Amanda  Guldmand og Lidocome vinder springchampionatet. 
Sara Schelde og Bonan-Kick vinder dressurchampoinatet 
 
Tillykke til de dygtige ryttere! 
 
Axel V. fonden har doneret 10.000 kr. til et nyt lydanlæg til Holte Rideklub. 
 

9. Sikkerhedsudvalg – fremlæggelse af udvalgets arbejde til drøftelse og valg af nye medlemmer 

 

Reglement ligger på hjemmesiden. Derudover vil sikkerhedsudvalget gerne arbejde på at få en 

hjertestarter i stalden. 

 

Der opfordres til at flere stiller op, og fortsætter det gode arbejde. Det nuværende udvalg fortsætter. 

Dett er: Signe Skov Henningsen, Charlotte Ottesen, Susanne Holm Hansen og Lulu Tøpholm. 

 
10. Kommunikationsudvalg – fremlæggelse af udvalgets arbejde og valg af nye medlemmer. 

 
Der blev afholdt ryttermøde i oktober 2013, men med et meget lille fremmøde. Forud for det var der 

en del spørgsmål til kommunikationsudvalget angående ombygning af rød stald, men disse blev 

besvaret via mails. Kort efter nedsættelse af dette udvalg kom der en ny ledelsesstruktur, og siden har 

der ikke været nogen henvendelse. Kommunikationsudvalget konkluderer, at den nye struktur 

fungerer. 

 

Der opfordres til, at det fremover tydeliggøres, hvem der er opfordret til at stille op til bestyrelsen af 

den siddende bestyrelse. 

 

Der opfordres ligeledes til, at den nye bestyrelse laver en kommunikationsstrategi. 

 

Kommunikationsudvalget består pt. af Hannah Lützen og Hanne Gad. 
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11. Eventuelt 

 
Der spørges ind til ventelisten på vinduesbokse. Den står den daglige leder Charlotte Brostrøm for, og 

man kan henvende sig til hende hvis man har spørgsmål herom. 

 

Birgitte Aaslyng og Pernille Meilvang takker den afgående formand Niels Andersen for en stor indsats 

i de fem år han har varetaget posten som formand for klubben. 

 

Charlotte Brostrøm takker den resterende afgående bestyrelse for deres indsats. 

 

Der takkes for god ro og orden. 

 
 
 
 
 


