Generalforsamling
Tirsdag, den 15. juni 2021 kl 18.30 i Holte Ride-klub.
1) Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Peter Schäfer, som blev valgt.
Dirigenten konstaterede at general forsamlingen er lovligt varslet og indkaldt bortset fra at
Generalforsamlingen har været udskudt pga. forsamlingsforbuddet. Dog er General forsamlingen lovligt
forsamlet på trods af at vedtægterne om afholdelsestidspunktet er brud.

2)

Bestyrelsens beretning v. Formand Maria Ramsdal

Det kan være svært at stå her i midten af 2021 og skulle fortælle om ledelsesberetningen for 2020, idet
halvdelen af 2021 allerede er gået. Ligeledes har de sidste par måneder været fyldt med bekymringer og
frustrationer hos mange af vores medlemmer bl.a. pga. to opsigelser fra vores ledere. Monica har dog
efterfølgende valgt at blive som Staldmester på Holte, hvilket vi er meget glade for. Og efter Monicas ønske,
har vi også valgt fremover i bestyrelsen at have et tæt samarbejde med hende. Takket været Monica og
Nicola samt deres fantastiske personalegruppe, er vores heste og medlemmer i de mest trygge hænder disse
dage. Vi har afholdt medlemsmøde sidste mandag, hvor alle medlemmer også havde muligheden for at stille
direkte spørgsmål til bestyrelsen. Vi havde nogle gode timer sammen med medlemmerne og har derfor valgt
at bestyrelsen igen onsdag den 30. juni vil holde Åbent Cafe møde. Tidspunkt vil vi komme nærmere ind på.
Det har betydet, at der i den sidste uge er kommet mere ro på Holte og vi kan stille og roligt begynde at
lægge et sundt, godt og stabilt fundament for Holte Rideklub og for fremtiden. Og med disse ord, vil jeg nu
gå i gang med bestyrelsens beretning for 2020. 2020 har på alle områder været et år med usædvanlige og
krævende forhold for klubben. Årets to første måneder startede dog lyst, med høj belægning i rideskolen
samt fyldte bokse. I marts væltede Corona pandemien ind over Danmark og resten af verdenen. Ganske
forfærdelig. Jeg tror, at vi alle kan huske den aften Mette Frederiksen lukkede Danmark ned. Nedlukningen
ramte også vores indtjeningsmuligheder hårdt, idet stævner blev aflyst, rideskolen lukket ned og alle øvrige
aktiviteter blev sat i bero. Heldigvis så det lysere ud hen over sommeren, hvor vi delvist kunne lukke op
igen. Billedet for klubben begyndte at tegne sig godt. Vi fik gang i aktiviteterne og da vi nåede til september,
var alle bokse igen fyldte. Så kom en ny virus til Holte Rideklub. Det første kværkeudbrud der havde ramt
klubben i mange år. Der var heldigvis kun tale om 1 syg hest, der havde sygdommen i kroppen, men så
indkapslet, at øvrige heste ikke blev smittet. Dette betød endnu en nedlukning af Holte Rideklub. Vi kom i
karantæne som medførte at Rideskole aktiviteterne igen måtte aflyses. Ligeledes blev det til flere
stævneaflysninger og mange af vores unge konkurrenceryttere, som havde deres sidste pony år, blev ramt
voldsomt. Alle blev ramt – på hver deres måde. I starten af november kom vi ud af karantænen og
aktiviteterne var så småt kommet i gang igen, da endnu en Corona nedlukning ramte os, hvilket igen betød,
ingen stævner og ingen rideskolehold. Desuden mistede vores faste undervisere også indtjening, da de ikke
måtte give undervisning indendørs. Heldigvis har Holte Rideklub mange dedikeret rideskoleryttere, der
gennem alle nedlukningerne har udvist stor klubånd og er blevet ved med at betale for deres
rideundervisning, selvom de ingen har fået. Det siger vi stor tak for. På trods af et år med svingende
indtjening, har vi fået gennemført langt de fleste større planlagte projekter, heriblandt renovering af udendørs
baner, reparation af tag på ude bokse, renovering af tag og foderrum i blå stald, nyt vandingsanlæg i begge
ridehuse samt i rotunden og nyt betalingssystem til skidtbånd, vaskemaskine og solarier. Boksbelægningen
har i 2020 været svingende, og samlet set under forventet. Specielt ultimo året, hvor flere ponyryttere faldt
for aldersgrænsen, solgte ponyerne og valgte ikke at få hest efterfølgende. 2020 bød også på ekstraordinære
udgifter til ridehus bund i det store ridehus, som manglede stenmelslag i den ene ende. De manglende
indtjeningsmuligheder samt ekstra ordinære udgifter, lander årets resultat på et mindre overskud på kr.
34.000, hvilket trods alt må siges at være nogenlunde tilfredsstillende, situationen taget i betragtning. Inden

vi går videre til næste punkt, vil vi gerne takke Elisabeth, Signe og Pernille for deres store indsats i
bestyrelsen. Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og det kræver mange timer væk hjemmefra. Ligeledes vil vi også
gerne takke Cathrine for hendes store indsats i bestyrelsen siden 2015. Først som suppleant og de seneste år
som formand af klubben. Derudover vil vi gerne takke Cathrine for hendes store engagement og arbejde i
cafeen, hvor hun til både stævner og onsdage-aftener har lavet god mad til os alle.

3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab2020 og budget 2021
Revisor Claus Carlsen fremlagde regnskabet.
Claus Carlsen fremhævde følgende punkter i sin gennemgang:
”Netto indtægter pensionærer” Resultatet nogenlunde som i tidligere år. De ekstra udgifter, som trækker
resultatet lidt, ned ligger på løn personale
”Rideskolens netto resultat” Her har der været højere indtægt, men også højere udgifter (især til dyrlægen).
”Nettoindtægter på klubaktiviteter” Her dækker resultatet over en stor nedgang i aktiviteter og dermed
indtægter grudent Corona år.
”Ejedommens driftsomkostninger” her er der en stigning på ca. 100.000kr. HRK har sparet lidt på drift og
brugt mere på vedligeholdelse samt fået lidt mere (mindre?) i lokaletilskud
”Aktiver” Her er der ikke sket ret meget siden 2019. Dog er der ”andre tilgodehavender”, som er højere i
2020 og som vedrører løntilskud og forudbetalte omkostninger.
”Egenkapital” Denne er også nærmest uændret: Kassekreditten har været brugt til at afdrage
prioritetsgælden.
”Drift af maskiner” Sidste år (2019) omlagde man til leasing af maskiner, og det gav store ekstraordinære
omkostninger, hvilket ikke er tilfældet for 2020.
”Pengestrømsanalyse” Resultat er at HRK skylder 215.000kr, hvilket er lidt bedre end sidste år (2019)
Generalforsamlingen rejste følgende spørgsmål til revisor:
Catrine Kledal: Er øget løn forbrug ikke et regnskabsteknisk spørgsmål grundet løn refusionen, som dækker
en del af de ekstra lønomkostninger (de fire hestemanagere som har fået løn refusion)? Dette var mere en
konstatering end et spørgsmål.
Charlotte: Har der været søgt Covid tilskud til rideskolen? Nicola (leder af rideskolen) svarede, at så vidt
hun vidste var det ikke muligt. Maria Bjerg (kasser) tilføjede, at fordi vi ikke havde en nedgang på 30% i
omsætningen i rideskolen (grudnet samlet CVR nr.), kan vi ikke få kommunens tilskud til Corona. Peter
Schäfer forklarer at i rideklubber, hvor man kan adskille rideskole og rideklub, har man haft mulighed for at
få Corona tilskud, men det har ikke været muligt for en klub som Holte.
Marie: Nævnte at overskuddet på ca. 35.000kr er fremkommet ved at afdrage prioritetsgælden med
kassekredit. Revisor: man har måske gældsat sig lidt mere, men det svært at sige, at overskuddet er
fremkommet som anført af Marie.
Spørgsmål fra person uden navn om løn til tilsyn: En del af daglig leders løn går til tilsyn. Vedkommende
foreslog, at løn opgøres, så man kan se hvor lønudgifterne er afholdt. Catrine Kledal svarede på
spørgsmålet: at løn til tilsyn er placeret under drift af bygningerne da man dermed kan få tilskud fra
kommunen.
Spørgsmål fra person uden navn: Hvorfor er bortskaffelse af mødding kun tilskrevet pensionærer men ikke
rideskolen? Revisor angav, at det bliver meget besværeligt, hvis alt skal deles ud. Nicola (rideskoleansvarlig)
og Monica (Staldmester) svarede, at der er lavet en fordelingsnøgle på omkostninger. Personen uden navn
ville gerne have en opdeling af udgifter og indtægter på pensionærer og rideskole

Konklusion:
Revisor nævnte at regnskabet har fået en blank påtegning, som et retvisende billede af økonomien på HRK.
Regnskabet er godkendt på generalforsamlingen 2020.
Revisor gennemgik budgettet for 2021 og konstatere at det ligner de tidligere års tal.
Spørgsmål fra Lulu. Er der budgetteret med forbedringer?
Astrid (fra bestyrelsen) nævnte brandskabe, som et punkt på budgettet, samt at bestyrelsen undersøger videre
om mulighederne for forbedringer i staldene.
Spørgsmål fra person uden navn: Hvorfor går det bedre på rideskolen ifølge budgettet? Nicola
(rideskoleansvarlig) nævnte, at der vil være en del flere aktiviteter. Revisor påpegede også, at der var
ekstraordinært høje omkostninger til dyrlæge i rideskolen i 2020.
Dirigent Peter Schäfer påpegede, at det er en god ide at offentliggøre budgettet for fremtidige forbedringer.
Beslutning: bestyrelsen vil offentliggøre listen over forbedringer lige efter GF.
Konklusion:
Budgettet: Godkendt for 2021
4) Fastsættelse af kontingent:
Vedtaget. Ingen ændringer i kontingentet.
5) Behandling af indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg til bestyrelsesposter i følgende rækkefølge:
Rideskolerepræsentant (vælges hvert år blandt rideskolens elever) Kirsten Foss genopstiller
Juniorrepræsentant Mathilde Leinøe genopstiller ikke
Seniormedlem lige år (2-årig periode) Elisabeth Hasselriis er fratrådt, selvsuppleret med Maria Ramsdahl,
som genopstiller
Seniormedlem lige år (2-årig periode) Signe Bjerrum er fratrådt
Seniormedlem lige år (2-årig periode) Maria Bjerg er ikke på valg
Seniormedlem ulige år (2-årig periode) Astrid Leth genopstiller
Seniormedlem ulige år (2-årig periode) Pernille Camåe er fratrådt og erstattes af Rebecca Wright som
genopstiller
Suppleant 1 – (2-årig periode) Ledig
Suppleant 2 – (vælges for 1 år) Ledig

Kandidatlisten med kandidaternes udtrykte ønsker til roller i bestyrelsen:
Kun suppleant:
Dorthe Scheutz
Kun bestyrelse :
Ariane Batchelor
Marie Wix Laugesen

Alle poster:
Astrid Leth
Maria Ramsdahl
Rebecca Wright
Thomas Brögger
Dirigent Peter Schäfer konstaterede, at alle opstillede kandidater opfyldte betingelserne for at stille op, samt
at kun stemmeberettigede medlemmer havde fået en stemmeseddel.
Da der var flere opstillede kandidater end pladser i bestyrelsen blev der afholdt kampvalg. Dirigent Peter
Schäfer bestemte afstemningsformen.
Valg procedure:
1) Skriv op til 4 navne på stemmesedlerne
2) De 2 som har fået har fået flest stemmer får de 2årrige poster
3) De to næste får de 1 årige poster
4) Derefter er der suppleant valg
Inden valget var der en kort præsentation af kandidaterne.

Resultat af første afstemning:
2 årige kandidater:
Maria Ramsdahl med 43 stemmer
Astrid Leth med 35 stemmer
1 årige kandidater:
Rebecca Wright med 34 stemmer
Thomas Brögger med 31 stemmer
De to kandidater, der ikke fik plads i bestyrelen, var
Ariane Batchelor med 25 stemmer
Marie Wix Laugesen med 16 stemmer
Ingen af de to kandidater ønskede at stille op til valg som suppleant
Dorthe Scheutz, som opstillede som kandidat til suppleant, blev valgt som suppleant i en to årig periode.
Dirigent Peter Schäfer måtte jævnfør vedtægterne fylde sidste suppleantplads på stedet. Tre kandidater
meldte sig til posten som etårig suppleant:
Christel Stoltze
Analia ---Annemarie ----Christel Stoltze blev valgt som suppleant
7) Valg af revisor
Claus Carlsen er ophørt som revisor og bestyrelsen indstillede:
JH Revision - Frederik Bille

Web: www.jh-revision.dk
CVR: 55 39 97 19
Dirigent Peter Schäfer konstaterede, at der ikke var andre kandidater.
Beslutning:
JH og Revision (Frederik Bille) blev valgt.
8. Eventuelt
Rengøring i staldene: Her blev det foreslået at spule staldene ned. Maria R (fra bestyrelsen) nævnte, at
bestyrelsen har talt om rengøringen, og foreslog at alle kan komme og hjælpe. Bestyrelsen vil laver en
tilmeldingsliste. May: boksejer kan også selv fjerne spindelvæv etc.
Hegn ved motorvejsfolde: Ariane Batchelor redegjorde for, hvorfor der er hegn på de af foldene ved
motorvejen, hvor der er en sø på foldene. Hun har været med til et analysearbejde, der viser, at dette søvand
er fra vejene. Hun er haft fat i vejdirektoratet. Vandet er forurenet og derfor er der hegn om søen.
Vejdirektoratet har godkendt, at de har begået en fejl, og vil rette det op. Vi (HRK) slipper dermed for at
bruge ca. 500.000kr på dræn.
Bemærkning om Facebook. Der har været dårlig stemning, og hermed et opråb til at sørge for gode historier
og god tone. Synd at der er folk, der ikke ønsker at hilse på Holte.
Andre spørgsmål og bemærkninger
Catrine Kledal: Bad om at referater fra bestyrelsesmøder bliver lagt op. Maria Ramsdahl svarede, at de
bliver lagt på snarest.
Spørgsmål om hvordan de unge er repræsenteret i klubben: Maria Ramsdahl svarer at Helene Flügge er valgt
som junior repræsentant. Bestyrelsen vil gerne have unge med i junior udvalget. Bestyrelsen er også er i
gang med at lave flere udvalg, som vi vil skrive mere om.
Spørgsmål til Cafe mødet: Maria Ramsdahl: møderne de er helt åbent (ingen agenda)

Dan som æresmedlem:
Da Dan går på pension vil klubben gerne indstille ham til at være æresmedlem af rideklubben.
Vedtaget med højlydte klapsalver.

