Holte Rideklub – Ordinær generalforsamling 16. juni 2020 kl. 18.30
•

Valg af dirigent

Christian Kledal er indstillet af bestyrelsen og vælges som dirigent

•

Formandens beretning v/ Catrine Hartvig Kledal

Årets resultat blev – 9 t mod et underskud på 711 t kr. I regnskabsåret 2018, en forbedring på 702 t kr., hvilket
må siges at være tilfredsstillende.
2019 blev på mange måder et bedre år end 2018 for HRK.
Udfordringerne med hø og wrap priser blev løst og i årets løb er der indgået nye og bedre leverandørkontrakter
på flere af de store leverancer, det være sig hø, wrap, smuld og foder.
Belægningsprocenten på opstaldning har svinget meget i 2019 og desværre var denne samlet set lidt lavere end
forventet. Fra november måned har belægningsprocenten dog været stigende. I slutningen af året så vi en del
tidligere pensionærer vende tilbage, hvilket også må siges at være positivt. Det skal indskydes at det er en
tendens der er fortsat ind i 2020 trods landets og sportens udfordringer under COVID-19.
I 2019 fik vi plads i kalenderen til at afholde 3 stævner. Disse genererede tilsammen et pænt overskud på 73 t
kr. til klubben. Der skal lyde en stor tak til alle de frivillige der har knoklet for at afvikle stævnerne, det har stor
betydning for klubben både økonomisk men også imagemæssigt. Det sætter HRK på landkortet og er en
medvirkende faktor til at tiltrække nye pensionærer.
Bestyrelsen har bl.a. kigget på opstaldningspriserne som er blevet forenklet så de er mere overskuelige og
servicetilbuddet der omhandler diverse tilkøb af ydelser er ligeledes blevet udvidet, hvilket en del af jer allerede
har benyttet jer af.
På personalefronten var 2019 ligeledes et positivt år idet der kom stabilitet og genkendelighed på staldgangen
med kun få forventede og naturlige udskiftninger.
Rideskolen havde en flot udvikling i 2019. Med en belægningsprocent på 96% kan vi vist godt være mere end
tilfredse. I rideskolen er der ligeledes indført forenklinger og ekstra tilbud hvilket er blevet taget positivt imod.
2019 blev et år med ekstra fokus på klubbens økonomi. På trods af at økonomien blev kørt med stramme tøjler,
lykkedes det alligevel at få foretaget noget meget tiltrængt vedligehold.
• Ridehusbund blev afrettet og fyldt op
• Rideskolestald og vandspiltov blev renoveret. En del af denne renovering blev foretaget ved hjælpe af
de sponsorerede midler i var med til at donere via auktionsindsamlingen. Stor tak for det!
• Sidst men ikke mindst fik vi sat gang i den længe ønskede udskiftning af hele vores belysning til LED i
staldafsnit og ridehuse. Det giver ikke blot bedre lys men også store besparelser på elregningen mange
år frem.
Prioriteringen af vedligehold skyldtes ikke mindst at vores bygning kunne fejre 50-års jubilæum i 2019.
Det blev fejret med reception for både tidligere såvel som nuværende pensionærer og samarbejdspartnere.
Prioriteringen af det forsatte vedligehold af vores bygning i 2020 vil fremgå når budgettet gennemgås herefter.
Alt i alt har 2019 været et godt år for HRK og vi ser positivt på 2020 og vil arbejde på at året vil bringe endnu
mere optimering og effektivisering af driften på HRK. Der er allerede sat penge af til renovering af 2 af de 3
udendørsbaner samt opdatering af foldene på nedkørslen.

Uddeling af championater
Dressur pony:
- Emilie Erlandsen på Caspian
– Ingeborg Cederholm på Jarno
Spring pony:
– Clara Ibh på Sandy
– Frederikke Schrøder på Mervyn
Spring hest:
– Chili Auscher på Calvin
– Victoria Kledal på Carrea og Molly Øvlisen på Cornelia

Indrapportering til championater bedes fortsat stilet til Victoria Kledal eller Cecilie Lindberg.

Inden regnskabets gennemgang indstillede bestyrelsen John Rasmussen som æresmedlem. John giver altid en
hjælpende hånd med alt fra trailer parkering, harvning af baner til p-vagt ved vore stævner.
Dette blev modtaget af generalforsamlingen med klapsalver og John Rasmussen er derfor udnævnt som
æresmedlem af HRK. Som æresmedlem fritages John Rasmussen for kontingent.

•

Fremlæggelse af regnskab og budget v/Jesper Brønd-Jensen

Regnskabet er påtegnet af revisor uden forbehold.
Der er foretaget nedskrivninger på rideskole heste og ponyer med 103.000 kr, således at deres reelle værdi er
afspejlet i regnskabet. Årets resultat i rideskolen på 35.000 kr må siges at være meget tilfredsstillende idet det
er en forbedring på 211. 000 kr ift 2018.
2019 havde et overskud på pensionær indtægter på 1,775 mio. kr. – hvilket er en forbedring på 641.00 kr ift
2018.
De nye leverandør aftaler på Hø/wrap, træpillesmuld og foder har betydet omkostningsbesparelser på 600.00 kr
ift 2018, heraf er ca 490.000 på hø/wrap som var ekstra ordinær højt i 2018
Budgettet for 2020 må siges at være vejledende, da der grundet Corna situationen forventes mange afvigelser
på både indtægter og udgifter, bl. a manglende indtægter i rideskolen grundet nedlukning og øget lønrefusion
på elever. Nuværende budget giver et forventet resultat på 66.000 kr
Regnskab samt budget vedtaget uden kommentarer.

•

Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen indstiller til at kontingent skal forblive uændret.

•

Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

•

Valg af bestyrelsesmedlemmer i følgende rækkefølge:

-

Rideskolerepræsentant (vælges hvert år blandt rideskolens elever)
Bestyrelsen opstiller Annette Schultz
Juniorrepræsentant: Cecilie Lindberg genopstiller
Seniormedlem lige år (2-årig periode) Catrine Kledal genopstiller
Seniormedlem lige år (2-årig periode) Signe Bjerrum genopstiller
Seniormedlem lige år Anne Sophie Schrøder ønsker ikke genvalg, bestyrelsen opstiller Maria Bjerg
Seniormedlem ulige år (2-årig periode) Astrid Leth er ikke på valg
Seniormedlem ulige år (2-årig periode) Pernille Camåe er ikke på valg
Suppleant 1 – (2-årig periode) Rebecca Wright er ikke på valg
Suppleant 2 – vælges for 1 år kandidat ønskes!

-

Elisabeth Hasselriis har meldt sig om suppleant og er hermed valgt ind.
7. Valg af revisor (vælges hvert år) Claus Carlsen genopstilles af bestyrelsen
•

Eventuelt:

Et ønske om at overskud fra stævneaktivitet og lign. deles med pensionærerne som en motivationsfaktor for
alle de frivillige der lægger mange timer til disse stævner. Super input som hermed tages til efterretning.

Bestyrelsen konstituerede sig efter mødet og fordelte posterne som følger:
Formand: Catrine Hartvig Kledal
Næstformand: Pernille Camåe
Kasserer: Maria Bjerg
Seniormedlem: Signe Bjerrum
Sportsudvalgsformand: Astrid Leth
Junior repræsentant: Cecilie Lindberg
Rideskole repræsentant: Annette Schultz
1. Suppleant: Rebecca Wright
2. Suppleant: Elisabeth Hasselriis
Kommunens repræsentanter: Alexander Friborg og Mette Poulsen fortsætter
Revisor: Claus Carlsen fortsætter

Førstkommende bestyrelsesmøde blev fastsat til 20. august 2020 kl. 19:00

