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Mattssons Rideklub 

Referat af Ordinær Generalforsamling den 17 marts 2014 
 

 

1. Valg af Dirigent 

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

indkaldt 

og korrekt varslet. 

 

2. Bestyrelsens beretning ved formand Ole Rosdahl 

Formanden startede beretningen med at konstatere, at 2013 var et godt Mattssons år på 

trods 

af mange forandringer og et stort teaterprojekt , der tog mange ressourcer fra rideskolen. 

Efter Gunilla forlod Mattssons, kom et nyt hold på plads. Gunillas stilling blev delt i to 

mellem 

Kim Storm Pallesen og Bjarne Schrøder, som arbejder godt og tæt sammen. Christian på 

kontoret fungerer også godt. Bestyrelserne for hhv. rideklubben og anpartsselskabet har 

fælles møder hvert kvartal for at diskutere punkter, hvor kompetencer overlapper. 

Formanden berettede også, at klubben har mistet ca. ti procent af medlemmerne i 

2012/2013, 

hvilket svarer til billedet i de omkringliggende klubber. Han opfordrede til at sikre, at folk 

der 

kommer på Mattssons rideklub jævnligt også er medlem af klubben. Der blev især 

opfordret til 

at hesteejere sørger for at deres parter og afløsere er medlemmer af klubben. Bestyrelsen 

vil 

igangsætte en kampagne for at få ryttere og andre der kommer i klubben jævnligt til at 

melde 

sig ind. 

 

Formanden takkede alle de frivillige kræfter i klubben og sluttede af med en opfordring til 

at 

holde fast i den gode stemning, der er på Mattssons. 

 

Efter en kort diskussion af medlemssituationen – inklusiv en opfordring fra Kim Storm 

Pallesen 

til at alle hesteejere opdaterer partinformationer i den hvide bog på kontoret, blev 

beretningen 

godkendt. 

 

3. Regnskab 2013 

Lars Folkmann gennemgik regnskabet for 2013, som MAK er kom igennem med et lille 

overskud, der dog skal ses i lyset af en stor ekstraindtjening på teaterprojektet. 

Bestyrelsen 

har på den baggrund iværksat nogle prisstigninger, og der bliver holdt nøje øje med 

Omkostninger generelt. Efter nogle spørgsmål og debat blev regnskabet godkendt. 

 

4. Budget 2014 

Budget 2014 blev gennemgået og godkendt. 
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5. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Dette blev vedtaget. 

 

6. lndkomne forslag 

Tre indkomne forslag angående 1. overholdelse af aftaler og regler, 2. Nye ridehusregler 

og 3. 

juleudsmykning blev behandlet. 

 

7. Valg af bestyrelse 

Anne Catrine Thaarup og Kirsten Haastrup afgik fra bertydelsen, og modtog 

Generalforsamlingens tak for en stor indsats. Charlotte Bukdahl Jacobsen og Mette 

Hørsman 

blev indvalgt som nye medlemmer, og resten af bestyrelsen fortsætter uændret. 

 

8. Valg af revisor 

Deloitte blev genvalgt som revisions firma. 

 

9. Eventuelt: 

Anja Divargue Frederiksen berettede, at der er et overskud på 5300 kr. fra salg af 

klubtrøjer, 

der nu kan bruges til et projekt i klubben.  

Generalforsamlingen hørte desuden om bunden i ridehuset, planlagte renovationsprojekter 

og nyt mht. skovriderens projekt om etablering af folde.  

 

Desuden blev der fremlagt et forslag om at lave et velkomstbrev til nye parter og 

skoleryttere. 

 

Dermed sluttede Generalforsamlingen, og Formanden kunne takke Dirigenten for vel 

udført 

hverv. 

 

Eva og Kirsten delte derefter præmier ud for klubmesterskaber og ærespræmier. 

(Se opslag om 2013 klubmestre på klubbens hjemmeside). 

 

Bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 


