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Mattssons Rideklub 

Ordinær Generalforsamling 22. marts 2018 

På Restaurant Sejlklubberne, Skovshoved Havn 9, 2920 Charlottenlund 

 

 

DAGSORDEN 

 Valg af dirigent. 

 Bestyrelsen aflægger beretning. 

 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

 Budget forelægges til godkendelse. 

 Det i henhold til § 4 fastsatte årskontingent forelægges til godkendelse. 

 Behandling af indkomne forslag. 

 Valg af bestyrelsen. 

 Valg af revision, revisor og revisorsuppleant. 

 Eventuelt. 
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Dagsordens Punkt 

 
1. Valg af dirigent 
Formanden for ApS’et Chris Winther blev valgt til dirigent.  Chris erklærede GF lovligt indkaldt og 
beslutningsdygtig. Der var 77 medlemmer fremmødt til Generalforsamlingen.  
 

 
2. Bestyrelsen aflægger beretning v. Formand Lars Folkmann 
I 2017 mistede MAK et meget kært medlem, Ole Tømrer, der var en del af ”Sherifferne fra Lørdagsholdet”. 
Ole er stærkt savnet - æret være hans minde. 
 
2017 var et godt år for MAK, målet var at stabilisere drift og økonomi og at genskabe interessen for vore 
sociale aktiviteter. Begge dele er nået i 2017: 
 

 Vi har fremgang i rideskoleundervisningen blandt andet takket være en stabil og dygtig ledelse i 
Karoline og hendes team af undervisere.  

 

 Og vi har oplevet en betydelig stigning i interessen for vore sociale arrangementer. 
 
Som en positiv konsekvens kan vi i 2017 se tilbage på et rekordår økonomisk – med et rekord resultat. 
 
Rideskole undervisning er MAK vigtigste aktivitet, udvidet med 1 ekstra hest, fra 11 til 12, således at vi kan 
bibeholde den stigende interesse. 
 
God tilslutning til arrangementer, med fornyelse af traditionelle arrangementer og nye arrangementer 
afholdt. Fokus fra Bestyrelsen har været at balancere nyskabelse med traditioner. 
 
2017 blev der også genetableret et Junior-udvalg, som er velfungerende og giver en god dynamik i klubben 
 
Fokus på kommunikation, hvor der bl.a er genetableret et månedligt Nyhedsbrev, der administreres af Gitte 
Boss-Hagedorn. Derudover er de sociale medier også blevet en hyppigt brugt platform 
 
Stor aktivitet på stævnefronten, i høj grad takket være en kæmpe indsats af Charlotte Bukdahl og Kathrine 
Pedersen-Jørgensen. 
 
Det er overordnet disse 3 ting: Rideskole, sociale arrangementer og stævner, der driver økonomien i 
rideklubben. 
Mål har også været som nævnt at skabe en positiv økonomi, hvilket er lykkedes i 2017. 
I den forbindelse understregedes vigtigheden af at alle, der har deres gang på MAK er medlem af klubben. 
 
Der er også fokus på MAK’s fremtid. Efter input fra medlemmer, arbejder Bestyrelsen i samarbejde med 
ApS’et nu på en plan, MAK 2020, som har til formål at iværksætte en gennemgribende renovering af MAK, 
med respekt for nuværende ånd og rammer. 
En arbejdsgruppe er blevet dannet, bestående af rideklubben, ejeren af Mattsson (ApS) og meget stærke 
arkitektoniske kræfter i form af Arkitekterne Henning Larsen og Mogens Morgen der er professor på Århus 
Arkitektskole. Denne arbejdsgruppe vil, efter forhåbentlig  positiv dialog med Borgmesteren, udvikle en 
helhedsplan for stedet, og derefter søge private fonde om støtte hertil. 
 
Slutteligt er der en stor tak til alle de frivillige, der er med til holde stedet kørende. Også en tak til ApS’et for et 
godt samarbejde. 
 
Bestyrelsen takker klubbens medlemmer! MAK ånden er intakt med traditioner og fornyelse. Mottoet er: 
”Spørg ikke hvad MAK kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for MAK”.    
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Der blev spurgt yderligere ind til MAK 2020 planen, hvad den indebærer af renovering. 
Ambitionen er at formulere en ambitiøs plan og stile mod en større gennemgribende renovering. 
 
Beretningen blev godkendt. 

 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
Formand Lars Folkmann gennemgik regnskabet for 2018, som klubben økonomisk kom rigtig godt igennem.  
2018 slutter i et plus på 53.285 kr.  
 
Vedr. kontingenter:  der er pt 397 medlemmer, hvilket er stabilt. Andelen af medlemmer under 25 år er steget 
fra 17% til 24 %, hvilket giver et øget junior tilskud. 
Yderligere har afholdelse af Gabriel Jensen kursus givet en stigning i indtægter sammenholdt med indtægter 
fra sodavands automaten og diverse arrangementer. Derudover bidrager stævner med 33.000 kr. til klubben 
Omkostninger er steget i forbindelse med leje af heste og ekstra rideskolehest, samt lønninger p.g.a øget 
aktivitet.  
Kasse beholdning noteret på regnskabet på 120.000 kr er en fejlberetning. Dette er et beløb, der skulle have 
været til ApS’et. 
Bestyrelsen foreslår at bruge årets overskud til at opgradere vores lydanlæg. Resten foreslås at blive brugt til 
nedbringelse af gæld. 
 
Forslag: 
Niels Goldschmidt foreslår passive junior-kontingent.  
Hans Peter Ubbe foreslår derudover en slags passiv kontingent f.eks til medlemmer, der ikke bruger heste. 
Kim Storm foreslår at medlemmer med børn, der bliver medlemmer, får en rabat. 
Bestyrelsen vil tage disse forslag med til positiv overvejelse. 
 
Regnskabet blev godkendt. 

 
4.  Budget forelægges til godkendelse. 
Formanden gennemgik kort budgettet for 2018, der afspejler en forventning om, at rideskolens 
aktivitetsniveau kører videre i samme gear som 2017.  Aktivitetsniveauet fastholdes (altså stiger ikke) af 
hensyn til heste og tiden i ridehuset. 
Budgettet er konservativt i forhold til arrangementer og andet og der ses et uændret omkostningsniveau.  
 
Budgettet for 2018 blev godkendt.  
 

 
5. Det i henhold til § 4 fastsatte årskontingent forelægges til godkendelse. 
Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent for 2018, og vil gå videre med forslag om et mere differentieret 
kontingent for juniorer, passivemedlemmer el lign jvnf.  forslag fra medlemmer. 

 

 
6. Behandling af indkomne spørgsmål 
Ingen indkomne forslag.   
 

 
7. Valg af bestyrelse 
Betina og Dorthe er på valg. Dorthe vil gerne fortsætte, Betina har valgt at stoppe efter god og tro tjeneste. 
Bestyrelsen foreslår at Dorthe fortsætter og indstiller derudover Louise Hansen til Bestyrelsen. Dette 
godkendes. 
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8 Valg af revisor 
Bestyrelsen indstillede til at genvælge Deloitte, hvilket blev besluttet.  
 

 
9. Eventuelt 
Charlotte Sommer takker Niels Goldschmidt for at være MAK’s uofficielle fest-arrangør og for altid at tage 
initiativ til gode og sjove arrangementer. 
 
Jens Sonnenborg nævner at det er vigtigt at støtte op om de arrangementer der bliver taget initiativ til, også 
om arrangementer, der bliver taget initiativ til udenfor Bestyrelsen. 
 
Lars Folkmann tilføjer at sociale arrangementer altid er velkomne, men at arrangementer skal være i 
koordinering og samspil med de daglige aktiviteter og de, af Bestyrelsen, planlagte arrangementer, samt 
under hensyntagen til hestene og deres velfærd.  
 
Der mindes om årets Forårsfest den 14. April, hvor temaet bliver ”After-ski” 

 

 
Efter endt Generalforsamling uddelte Charlotte Bukdahl Jacobsen præmier til klubmestre 2017. 
 
KLUBMESTRE 2017: 

Spring pony: Kathrine Skøt Hollesen, Allison 

Dressur hest: Josephine Bjerregård, Danilo 

Spring hest: Josephine Riis, Avatar 

Kirsten Egeskovs Pokal (LC spring – hest): Josephine Riis, Avatar 

Sølvhesteskoen (LB dressur – hest): Clara Lenikus Banke, Chanel 

Skolehest: Camilla Volden Van, Damita 

Årets Hjælper: Kathrine Pedersen-Jørgensen 

 

En stor tak til vores Sponsorer: Winther Ejendomme og Karin Winther 

 

 


