Referat af ordinær generalforsamling i Holte Rideklub tirsdag den 23.
februar 2016 kl. 19.00
1. Valg af dirigent
Formand Claus Johannessen foreslog Lars Langkjær som dirigent. Lars tog
imod valget og blev enstemmigt valgt. Lars konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at der var nok fremmødte til at
vedtage de på dagsordenen anførte punkter.
2. Formandens beretning
Claus Johannessen fremlagde årets beretning. Det har været endnu et år med
mange opgaver. Sagen med HD Boksen er endnu ikke er afsluttet. Der har
været en række udskiftninger blandt klubbens ansatte og det har været
nødvendigt at anlægge nye ridehusbunde. Der har således været nok at se til
for bestyrelsen, hvor der også er sket udskiftninger over perioden.
Bestyrelsen føler dog, at der er ved at komme ro på, så der nu er mere tid til
at se fremad. Der var i forbindelse med dagsordenen for generalforsamlingen
blevet stillet spørgsmål til reglerne vedr. boks-ventelisterne, og det blev
aftalt, at den nye bestyrelse vil se på reglerne igen.
3. Fremlæggelse af regnskabet og budget
Revisor Claus Carlsen gennemgik regnskabet og efterfølgende budgettet. Der
var en række konkrete spørgsmål til enkelte poster i regnskabet som blev
besvaret af revisoren. I budgettet er der indlagt en 5% stigning på
basisbokslejen, hvilket gav anledning til spørgsmål. Bestyrelsen oplyste, at
stigningen i bokslejen skal ses i sammenhæng dels med reduktionen af
antallet af bokse – de nye bokse er større – dels at priserne har været
uændrede i en lang periode. Bestyrelsen har lagt vægt på, at der skal skabes
bedre luft i økonomien således at klubbens gæld herunder kassekreditten kan
nedbringes. Samtidig er der, som formanden beskrev i sin beretning, flere
forhold omkring bl.a. bygninger, der skal vedligeholdes og dermed påføre
klubben udgifter i 2016. Pt er belægningen på ca. 95%, men det har den ikke

været historisk, bestyrelsen har derfor valgt i budgettet at regne med en 90%
belægning. Der blev spurgt til, om der stadig er nogle der har fribokse på
Holte, og det afviste Jeannette, at der er. I budgettet indgår ikke indtægter
vedr. stævner, da det har vist sig meget svært at få hjælpere til stævnerne. Der
blev stillet spørgsmål ved det rimelige i prisstigninger, når der samtidig ikke
blev budgetteret med indtægter fra stævner. Bestyrelsen gav udtryk for at
driften af klubben som udgangspunkt gerne skulle balancere uden indtægter
fra stævner. Det er korrekt, at klubben historisk har tjent gode penge ved
stævner, men som situationen er nu med hensyn til hjælpere kan vi ikke
forlade os herpå. Forhåbentligt kommer vi til at tjene penge på stævner, men
der er også mange gode ønsker fra medlemmerne som vi kun kan opfylde,
hvis vi kan fastholde en indtjening på stævner. Der blev spurgt om
bestyrelsen har benchmarket med sammenlignelige klubber. Bestyrelsen har
bla. sammenlignet med Vallensbæk, hvor Holtes priser (efter prisstigningen)
stadig er lavere.
Årsregnskab 2015 er godkendt.
Budgettet 2016 bliver taget til efterretning
4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog, at medlemskontingentet forbliver uændret, hvilket blev
godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag
Der var kommet et forslag om vedtægtsændring, og det blev enstemmigt
vedtaget. For at det kan blive gennemført, skal der stemmes om det igen ved
næste ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.
Forslag om bokstildeling og venteliste var blevet behandlet under punkt 2.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Rideskolerepræsentant: Randi Bartholin blev genvalgt

Juniorepræsentant: Sine Meiling-Nielsen og Cecilie Lindberg (Cille)
stillede begge op. Valgt blev: Sine
5 seniormedlemmer: Catrine Kledal fortsætter. Derudover stillede
Claus Bruun Johannesen, Jeannette Haugaard, Camilla Jung, Christian
Bjørn Rasmussen, Jacqueline Junker og Signe Bjerrum op. Valgt blev:
Claus, Jeannette, Camilla og Christian. Claus, Camilla og Jeannette for
lige år (2 år). Christian for ulige år (1 år). Catrine blev valgt sidste år
som suppleant for to år og træder derfor ud næste år.
2 suppleanter: Jeanne Madsen, Signe Bjerrum og Jacqueline Junker
stillede op. Valgt blev: Jeanne (2 år) og Jacqueline (1 år) 7. Valg af
revisor Revisor Claus Carlsen blev genvalgt 8. Eventuelt
Der blev opfordret til, at alle fjerner deres trailere fra springbanen, når
stævnerne er slut. Samtidig vil personalet gerne have, at der står navn
og telefonnummer på alle trailere (gerne inden for døren af traileren,
såfremt den ikke er låst), så de kan kontakte ejerne, hvis der er brug for
det.
Endnu engang blev der opfordret til, at alle melder sig som hjælpere til
stævnerne, så der er mulighed for at lave nogle rigtig gode stævner, alle
kan være glade og stolte over, samt mulighed for at generere et
overskud til glæde for alle klubbens medlemmer.
Lars T. og Lars A. vil lave et oplæg til bestyrelsen vedr. ventelisterne
til foldordningen, som herefter tager det op.
Der blev spurgt til mulighed for foldordning i weekenden, og det blev
oplyst at Lars T, Lars A og bestyrelsen allerede arbejder på, om det kan
lade sig gøre.
Helene Schreyer ville gerne have mere hø til sin pony, og blev
opfordret til at tale med Lars T og Lars A om det.
Der blev spurgt om, hvem der står for fx sammensætning af hold til

div. cups/mesterskaber. Lars T. fortalte, at alle undervisere nu mødes en
gang om måneden, og de vil tage det op der.
Oline S. Henningsen opfordrede til god tone og orden, når man færdes
på Holte, så alle føler sig velkommen.
Stine Birk orienterede om, at Claus Toftegaard har fået mulighed for at
forsætte på Holte. Han kommer bl.a. den 4/3, 1/4 og 15/4. Git sender
invitationer ud. Stine inviterede alle til at komme og være med på en
kigger, hvis de ikke har mulighed for at ride. Der var ikke yderligere til
dette punkt, hvorefter generalforsamlingen blev afsluttet.

