
Referat af Generalforsamling i Holte-Rideklub (HRK) 
Tirsdag d. 13. Marts 2018.  
 
 
Fie Schrøder valgt som dirigent. 
 

1. Generalforsamlingen er lovlig.  
a. Der er ikke nogle indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen. 

 
2. Formandens Beretning 

 
3. Revisors fremlæggelse af regnskab 

a. Regnskabet gennemgået og godkendt. 
 

4. Valg af Revisor. Claus Elgård Carlsen 
 

5. Fastsættelse af kontingent:  
a. Kontingentet hæves med 50 kr. pr. medlem både for junior og senior-medlemmer. 

Forslaget er godkendt.  
 

6. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.  
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:  
a. Valgt og genvalgt ved fredsvalg:  

i. Karina Brinck og Sine Meiling genvalgt som seniormedlemmer 
ii. Christian Rathsach genvalgt som rideskolerepræsentant 

iii. Cecilie Duelund valgt som juniormedlem 
b. Suppleanter valgt ved kampvalg:  

i. 31 stemmer: Signe Bjerrum 
ii. 30 stemmer: Catrine Kledal 

 
8. Optagelse af nyt Æresmedlem 

a. Bestyrelsen indstiller Peter Vogt. Forslaget er godkendt.  
 

9. Uddeling af Championater 
 

10.  Der stilledes spørgsmål ang.: 
- Cecilie Folnæs: Hø-forbrug, som er steget indenfor de sidste par måneder og derfor 

justeres det uddelte hø tilbage til 9 kg.  
- Catrine Kledal: Ambition for budget for 2018: Det er et forholdsvis konservativt budget 

baseret på minutiøse optegnelser af forbrug for 2017. Budgettet er baseret på fuld 
belægning og samme aktivitetsniveau.  

- Antal af rideskoleheste og ponyer. Der ledes med lys og lygte efter flere rideskoleheste.  
- Helene Schreyer: Hvorfor skolehestene ikke holder fri om onsdagen. Onsdag er den 

travleste dag i rideskolen, derfor har det ikke været muligt at flytte disse hold til andre 



dage. Onsdag som springdag er dels en tradition, dels praktisk i forhold til 
springhestenes stævner, fridage, etc. 

- Lizette Skarsø: Søgning af fonde til renovering og vedligehold. Bestyrelsen nedsætter et 
udvalg.  

- Cecilie Folnæs: Ønske til opsætning af skema for undervisning i elevskolen.  
- Catrine Kledal: Forslag om, at vi ikke parkerer trailere på midten af parkeringspladsen.  
- Helene Schreyer: Hvem flytter ind i lejligheden? Lejligheden er blevet delt op og vores 

staldmedarbejder Oscar er flyttet ind i lejligheden, + en ung landbrugselev fra Ukraine 
d. 1. april.  

- Helene Schreyer: Hvad sker der nu, hvor boksleverandøren i retssagen er gået konkurs? 
Bestyrelsen og ledelsen planlægger at reparere de påvirkede bokse. Der foreligger en 
10-års plan for vedligehold.  

- Birgitte Hasselriis: Hvor tit bliver banen kørt? Den bliver kørt i hverdagene og nogle 
gange i weekenderne.  

 
 
 
 


