
Referat af generalforsamling 2021 i Egtved Rideklub 

 

1. Valg af dirigent → Nils 

 

2. Valg af stemmetæller → Michelle og Heidi 

 

3. Beretning fra formanden → Trine aflagde beretning  

 

4. Regnskab → Finn gennemgik regnskab 

- Spørgsmål: er det evt. muligt at medlemmer skal betale de ekstra penge som man 

betaler for brug af kort? → kan ikke ændres da det er sådan klubmodul er bygget op 

- Spørgsmål: hvorfor er der kommet så lidt i tilskud fra støttefond? → der er blevet 

spurgt ind til det uden svar fra fonden 

- Spørgsmål: kan man lave aftale med landmand ift. at afhente mødding → nej, det kan 

ikke betale sig økonomisk  

- Spørgsmål: kan det evt. betale sig med halmpiller i stedet for halm??? 

- Spørgsmål: hvorfor er lønudgifterne så høje til trods for nedlukning i 2020? → 

undervisere har fået løn for andet arbejde i perioderne hvor der ikke har været 

undervisning 

- Regnskab godkendt 

 

5. Fastsættelse af kontingent → kontingentet stiger med 10 kr. pr. halvår og er godkendt 

 

6. Forslag fra bestyrelsen 

- Vedtægtsændringer: Vejle kommune har forlangt følgende: ’’Det skal fremgå tydeligt, 

hvem der har tegningsret i foreningen’’. Forslag om ændring til vedtægterne, således at 

det præciseres at tegningsretten ligger hos formanden af bestyrelsen i klubben er 

godkendt.  

- §14 i nuværende vedtægter rettes således at evt. aktiver ved opløsning af foreningen 

skal tilfalde ridesportslige aktiviteter. Her skal tilføjes ’’i Vejle kommune’’.  

 

7. Forslag fra medlemmerne → ingen indkomne forslag 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer → Sacha Bentsen, Maja Roskvist, Jørgen Martinsen og 

Søsser Sejer er valgt ind i bestyrelsen. 

 

9. Valg af suppleanter → Katrine og Nils 

 

10. Valg af ekstern revisor → Pro Account, Kolding og Bente Wiggers 

 

11. Evt.  



- Referater sendes ud på hjemmeside og i Facebook-gruppe for medlemmer efter hvert 

møde. 

- Støttefond: Hanne mener at der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling  

- Spørgsmål: er der ryttere fra elevskolen/undervisere med ude at prøve hest inden de bliver 

købt → ja, det er der 

- Udendørsbanen: forslag om at sætte pæle og hegn op rundt om udendørsbanen til en start 

- Spring: forslag om at gå tilbage til den gamle springordning samt præcisere at tiderne er 

forbeholdt springryttere 

- Hjemmesiden skal opdateres ift. om der rides i stor hal/lille hal, så udefrakommende har 

bedre chance for at planlægge deres ridning i hallerne 

- Undervisere og staldpiger skal være obs. på nye ryttere samt der skal ophænges billeder af 

dem på tavlen  

- Der skal informeres i bedre tid ift. om der f.eks. springes inde eller ude 

 

 

 


