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Mattssons	  Rideklub	  
Referat	  af	  Ordinær	  Generalforsamling	  2012	  

22.	  Marts	  2012	  på	  Peter	  Leibs	  Hus	  

	  

	  

1.	  Valg	  af	  Dirigent	  

Chris	  Winther	  blev	  valgt	  til	  dirigent	  og	  konstaterede	  at	  generalforsamlingen	  var	  lovlig	  indkaldt.	  

2.	  Formandens	  Beretning	  

Formanden	  indledte	  med	  at	  bede	  forsamlingen	  med	  ham	  mindes	  to	  rytterkammarater	  vi	  mistede	  i	  det	  forgangne	  

år,	  nemlig	  Mille	  Sahlberg	  og	  Pehr	  Pehrson.	  

2011	  blev	  ledelsesmæssigt	  et	  turbulent	  år	  i	  Mattssons	  Rideklub.	  Helt	  usædvanligt	  blev	  holdt	  en	  ekstraordinær	  
generalforsamling	  i	  efteråret,	  hvor	  en	  ny	  bestyrelse	  tiltrådte	  -‐	  dog	  heldigvis	  med	  enkelte	  gengangere.	  	  

Formanden	  takkede	  den	  afgåede	  bestyrelse	  for	  deres	  indsats	  i	  2011	  og	  for	  Finn	  Bachmanns	  fortsatte	  
engagement	  i	  forhandlingerne	  vedrørende	  skovfolden,	  som	  nu	  er	  etableret.	  Der	  er	  ved	  at	  blive	  etableret	  vand	  og	  
vi	  åbner	  for	  brug	  til	  april	  eller	  når	  vejret	  tillader	  det.	  Indtil	  videre	  kan	  man	  skriver	  på	  en	  liste	  når	  man	  bruger	  
folden,	  så	  andre	  kan	  se	  om	  der	  er	  belagt.	  

Mattssons	  Rideklub	  har	  afholdt	  en	  række	  klubstævner.	  I	  april	  måned	  Niels	  og	  Josephine	  Cup,	  i	  Juni	  måned	  Barney	  
Cup,	  i	  september	  blev	  det	  Nybolig	  Cup	  og	  i	  november	  endelig	  Byens	  Pizza	  Cup.	  Alle	  stævner	  flot	  og	  effektivt	  
styret	  af	  Stævneudvalget	  med	  Eva	  Dybelund	  som	  leder	  og	  med	  nødvendig	  og	  helt	  uundværlig	  støtte	  fra	  Gitte	  
Hagedorn	  og	  hendes	  Barudvalg.	  Samt	  naturligvis	  vor	  allestedsnærværende	  Gunilla	  Persson.	  

Siger	  man	  Mattsson	  siger	  man	  også	  festligheder,	  og	  igen	  i	  april	  afholdt	  vi	  Forårsfest	  hvor	  Kirsten	  Haastrup	  og	  
Janni	  Bachmann	  stod	  for	  en	  meget	  vellykket	  aften.	  Vi	  regner	  med	  at	  gentage	  successen	  Fredag	  d.	  13	  april	  2012,	  
igen	  på	  Schæfergården.	  Opslag	  findes	  i	  Rytterstuen.	  Der	  bliver	  middag,	  musik	  og	  underholdning	  i	  form	  af	  en	  
velgørenhedsauktion	  til	  fordel	  for	  MAK.	  Så	  husk	  kontanter.	  

Bestyrelsen	  har	  siden	  sin	  tiltræde	  sat	  flere	  tiltag	  i	  gang	  Her	  kan	  bl.a.	  nævnes	  bedre	  kontrol	  med	  hø	  og	  halm,	  
bedre	  rengøring	  (	  I	  må	  gerne	  hjælpe	  med	  at	  holde	  orden	  og	  ordne	  efter	  jer)	  og	  en	  ændring	  i	  personalets	  
boligforhold.	  Gunilla	  er	  fraflyttet	  den	  store	  lejlighed	  som	  Jan	  har	  fået,	  mens	  Chris	  har	  fået	  Jans	  og	  Maria	  Chris'.	  Vi	  
har	  også	  fokus	  på	  skoleholdene,	  der	  udviser	  en	  lidt	  vigende	  tilslutning.	  Hestevelfærd	  -‐	  især	  nok	  skolehestenes	  
velfærd	  -‐	  og	  udskiftning	  af	  uegnede	  heste	  ligger	  Bestyrelsen	  på	  sinde,	  ligesom	  undervisernes	  uddannelse	  og	  
undervisningsmetoder	  således	  at	  der	  skabes	  sammenhæng	  i	  undervisningen.	  	  

Alt	  dette	  skulle	  gerne	  gøre	  "MAK	  Rideskolen"	  endnu	  mere	  attraktiv.	  Det	  er	  Anne	  Cathrine	  Thaarup	  der	  i	  spidsen	  
for	  Rideskoleudvalget	  og	  Velfærdsudvalget	  og	  i	  samarbejde	  med	  Gunilla	  med	  stor	  entusiasme	  og	  dygtighed	  leder	  
dette	  meget	  vigtige	  arbejde.	  

Hjemmesiden	  bliver	  løbende	  ført	  ajour	  og	  der	  bliver	  skaffet	  sponsorer	  med	  stor	  flid.	  De	  sidstnævnte	  er	  ofte	  
lokale	  handlende,	  der	  samtidig	  tilbyder	  rabat	  til	  klubbens	  medlemmer.	  Dette	  arbejde	  forestår	  Kirsten	  Haastrup	  
sammen	  med	  sine	  udvalg,	  i	  begge	  tilfælde	  Birgitte	  la	  Cour.	  
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Mette	  Nielsen	  står	  for	  arrangementsudvalget	  og	  har	  også	  arrangeret	  denne	  Generalforsamling.	  Derudover	  
varetager	  hun	  Kassererjobbet	  d.	  v.	  s.	  holder	  os	  andre	  orienteret	  om	  klubbens	  pengesager.	  

Linea	  Hagedorn	  har	  stået	  for	  Ridemærkeprøverne	  og	  har	  afholdt	  prøve	  2	  med	  12	  beståede	  og	  prøve	  3	  med	  11	  
beståede.	  

Næstformanden	  sørger	  for	  opfølgning	  på	  alle	  initiativer,	  skriver	  referater	  og	  støtter	  Formanden.	  

Afsluttende	  udtrykte	  Formanden	  tilfredshed	  udviklingen	  -‐	  og	  med	  bestyrelsens	  virke.	  

Men	  primært	  udtrykte	  Formanden	  tilfredshed	  med	  stemningen	  blandt	  medlemmerne,	  at	  fnidder	  og	  kedelig	  kritik	  
syntes	  ophørt	  og	  at	  personalet	  er	  tilfreds	  og	  glade	  for	  deres	  arbejde.	  Og	  slutteligt	  –	  som	  noget	  meget	  væsentligt	  
–	  at	  samarbejdet	  med	  Gunilla	  er	  meget	  smidigt,	  velfungerende	  og	  tillidsfuldt.	  

Formanden	  sluttede	  med	  at	  beder	  alle	  medlemmerne	  om	  at	  fortsætte	  med	  at	  holde	  hestevelfærden	  højt,	  at	  
fortsætte	  med	  uselvisk	  indsats	  og	  hjælp,	  fortsat	  at	  afvise	  sladder	  og	  ufrugtbar	  kritik	  og,	  frem	  for	  alt,	  at	  hver	  især	  
bidrager	  til	  den	  gode	  stemning	  og	  det	  gode	  kammeratskab	  på	  MAK.	  

Der	  var	  ingen	  spørgsmål	  til	  Formandens	  beretning	  som	  dermed	  var	  godkendt. 
	  

3.	  Regnskab	  2011	  

Gunilla	  gennemgik	  regnskabet	  for	  2011,	  som	  er	  præget	  af	  et	  år	  med	  færre	  elever	  og	  færre	  medlemmer.	  Men	  
MAK	  er	  kommet	  igennem	  med	  et	  lille	  overskud.	  

Der	  var	  3	  spørgsmål	  om	  ridebane,	  forrentning,	  holdundervisning,	  som	  blev	  besvaret	  kort	  og	  delvist	  henvist	  til	  
eventuelt.	  

	  

4.	  Budget	  2012	  

Budget	  2012	  blev	  gennemgået	  og	  godkendt.	  

	  

5.	  Fastsættelse	  af	  kontingent	  

Bestyrelsen	  foreslog	  en	  kontingent	  forhøjelse	  på	  50	  kr.	  for	  juniorer	  og	  100	  kr.	  for	  seniorer.	  Dette	  blev	  vedtaget.	  

	  

6.	  Indkomne	  forslag	  

Der	  var	  ingen	  indkomne	  forslag.	  

	  

7.	  Valg	  af	  bestyrelse	  

Hele	  bestyrelsen	  blev	  genvalgt.	  Tina	  Schön	  blev	  valgt	  som	  suppleant.	  
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8.	  Valg	  af	  revisor	  

Deloitte	  blev	  genvalgt	  som	  revisions	  firma.	  

	  

9.	  Eventuelt:	  	  

• Vi	  har	  ændret	  på	  skoleheste	  bestanden,	  så	  vi	  håber	  at	  få	  flere	  elever	  ind	  i	  rideskolen	  igen.	  Mange	  
mennesker	  vælger	  Mattsson	  for	  at	  ride	  i	  skoven,	  så	  hestene	  skal	  være	  rolige	  nok	  til	  at	  gå	  med	  
nybegyndere	  i	  skoven.	  Processen	  er	  i	  gang	  for	  at	  få	  den	  rigtige	  balance	  i	  bestanden.	  

• Pris	  differentiering	  blev	  også	  diskuteret.	  Muligheden	  for	  at	  få	  rabat	  hvis	  man	  går	  på	  flere	  hold.	  
Muligheden	  for	  at	  sætte	  prisen	  op	  på	  week-‐end	  hold.	  

• Der	  var	  ros	  til	  bestyrelsen	  for	  vores	  god	  økonomi	  i	  en	  svær	  tid.	  

	  

Følgende	  ting	  står	  på	  ønskelisten	  hos	  medlemmerne:	  

• En	  selvfinansieret	  brændekasse	  (eller	  evt.	  et	  sankekort).	  
• Nyt	  skilt	  til	  gitterlågen.	  
• Fladskærm	  til	  rytterstuen	  

	  

Dermed	  sluttede	  Generalforsamlingen,	  og	  Formanden	  kunne	  takke	  Dirigenten	  for	  vel	  udført	  hverv	  

Eva	  og	  Gitte	  delte	  der	  efter	  præmier	  ud	  for	  klubmesterskaber	  og	  ærespræmier.	  Se	  opslag	  herom	  på	  
hjemmesiden.	  

	  

	  

	  

BESTYRELSEN	  


