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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.
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Dagsordens Punkt
1. Valg af dirigent
Kasper Nielsen blev valgt til dirigent. Kasper erklærede GF lovligt indkaldt og
beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsen aflægger beretning v. Formand Ole Rosdahl
2014 var et udfordrende år. Bjarnes uheld betød indlæggelse og sygemelding. Maria
overtog det meste af undervisningen, men frivillige medlemmer hjalp klubben igennem –
især Anna Ternvig og Steen Lademann assisterede med skovhold.
MAK har i 2014 oplevet en nedgang i antallet af ridekoleelever fra 158 til 110– altså et fald
på 30% . Bestyrelsen vil i første omgang søge nye elever gennem bedre opfølgning på
henvendelser, og så må der ses på nye kundegrupper.
For nyligt forlod Maria MAK uden af give bestyrelsen en grund. Desuden har Bjarne d. 28
februar mundtligt sagt op, hvilket han senere har bekræftet på skrift. Aftalen med Bjarne
er, at han fortsætter undervisningen på MAK indtil slut maj, mens bestyrelsen (med
Mette Hørsman i spidsen) overtager administrationsarbejdet.
De nye folde er stadig ikke klar til brug. Der er p.t. en tvist mellem skoven og
entreprenøren, idet bunden er lavet forkert. Dette trækker desværre nok ud 2-3 måneder
endnu.
2014 slutter med et rimeligt regnskab på trods af situation.
Formanden sluttede af med at takke alle de frivillige og sponsorerne ved stævnerne:
Barney (Kai Strøh), Nels og Josephine Bjerregaard, Charlottenlunds Hestehospital og
Beslagsmed Rasmus Olsen. Han takkede også sponsorerne af præmier til
klubmesterskaber: Snedkerfirmaet Hagedorn og Hofjuveler Hertz.
Formanden takkede specifikt Mads Hansen, som overtager stævne cafeen og til Finn
Bachmann for automatdrift i verdensklasse. Til sidst sagde han tak til APS’ets bestyrelse
for godt samarbejde og resten af rideklubbens bestyrelse.
Efter beretningen var der en diskussion af konkrete initiativer for at rette op på det
dalende medlemstal. Formanden refererede til en DRF undersøgelse, der peger på et nyt
segment af ryttere i årgangene 60+. Desuden lagde han vægt på nødvendigheden af at
løfte varetagelsen af administrative opgaver i rideskolen. Flere medlemmer spurgte også
indtil situationen omkring Bjarnes opsigelse, klubbens personalepolitik og
sandsynligheden for at kunne beholde Bjarne som underviser. Formanden redegjorde for
bestyrelsens holdning til at undervisning og administration hører sammen og at dette skal
løftes professionelt – altså ikke gennem frivilligt arbejde. Bestyrelsen vil gå i gang med at
finde en ny leder og en ny model for rideskolen.
Medlemmer gav udtryk for, at klubbens regnskab bør være tilgængeligt og distribueres før
generalforsamlingen, hvilket bestyrelsen erklærede sig enig i.
Beretningen blev godkendt og bemærkninger vil blive taget til efterretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Næstformand og kasserer Lars Folkmann gennemgik regnskabet for 2014, som klubben
rent økonomisk kom fint igennem. Pga. Bjarnes sygemelding har klubben fået lønrefusion.
På driften har klubben et tilfredsstillende resultat på minus 4306 kroner i 2014.
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Indtægterne i 2014 kommer primært fra leje af skoleheste, privat- og hold undervisning,
stævneafholdelse og tilskud fra kommunen. Prisstigningen fra 1 januar 2014 er slået
igennem, og skjuler noget af den bagvedlæggende tilbagegang i aktivitetsniveauet.
Kategorien andre indtægter er gået ned i sammenligning med 2013, hvilket skyldes at der
ikke har været teater i 2014. Næstformanden fremhævede automaten, der tjente 33.000 i
2014. Udgifterne går til leje af skoleheste, leje af faciliteter og løn.
Medlemmer spurgte til fastsættelse af lejen af ridehuset, og Næstformanden forklarede at
dette er fastsat i en kontrakt der blev lavet den gang MAK blev solgt til anpartshavere. Der
var også et spørgsmål om hvorfor lønniveauet var lavere i 2014 end i 2013, hvilket
skyldtes at der var teater i 2013 men ikke i 2014.
Regnskabet blev godkendt.

4. Budget forelægges til godkendelse.
Næstformanden gennemgik budgettet for 2015, der er baseret på en forsigtig optimisme:
Bestyrelsen tror på at kunne højne aktivitetsniveauet via nye elevgrupper og et
normaliseret lønniveau. Lønsummen skal aflønne en rideskolechef og en assistent.
Budgettet for 2015 blev godkendt.

5. Det i henhold til § 4 fastsatte årskontingent forelægges til godkendelse.
Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent for 2015, hvilket blev godkendt.

6. Behandling af indkomne spørgsmål
Et forslag fra Niels Goldsmith omkring ændrede regler for klubmesterskabets opgørelse er
sendt i udvalg, hvilket består af stævneudvalgsrepræsentanter og Niels Goldsmith.

7. Valg af bestyrelse
Mette Nielsen og Tina Schøn var på valg. Begge søgte genvalg. Da der ingen
modkandidater var, blev bestyrelsen genvalgt uændret.

8 Valg af revisor
Bestyrelsen indstillede til at genvælge Deloitte, hvilket blev besluttet.

9. Eventuelt
Opsummering:
 Opfordring til at gå til staldpersonalet eller Kim Storm-Pallesen ved praktiske
problemer i hverdagen.
 Generalforsamlingen besluttede at gå videre med at få opsat en hjertestarter på
MAK. Trygfonden vil ikke sponsorerer, da der er en hjertestarter på Bellevue,
men klubben går videre med projektet på egen hånd.
 Klubben vil også se på mulighederne for et førstehjælpskursus for medlemmer.
 Der var en opfordring til at give privatryttere mere tid/plads i ridehuset, når der
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næste gang bliver set på hold-fordelingen. Nedlæggelsen af søndagsholdene bør
revurderes.
Medlemmer spurgte til mulighed for alternative undervisere, og bestyrelsen
forklarede at nok skal der være et økonomisk grundlag for rideskolechefen, men
at der ses på alternative løsninger.
En general opfordring til at MAKs få regler overholdes – ingen løse hunde og
ingen rygning.
Stor opfordring til alle medlemmer om at deltage som frivillige hjælpere under
arrangementer – stævner især – hvor både stævnet og cafeen har brug for
hænder.

Efter endt Generalforsamling uddelte Eva Dybelund og Charlotte Bukdahl Jacobsen (med
assistance fra Mugge, der uddelte Kirsten Egeskov’s Pokal)
KLUBMESTRE 2014:
Dressur Pony: Elisabeth Langkjaer, Hedegårdens Ibrahim
Spring Pony: Silja Norman Gade, Varius 68
Dressur Hest: Maria Jensen, Engerupgaards Sundance
Spring Hest: Marina Boss Hagedorn, Lexi Venta AA
Samlet Spring, Dressur: Silja Norman Gade, Varius 68
Kirsten Egeskovs Pokal – LC spring hest: Marina Boss Hagedorn, Lexi Venta AA
Sølvhesteskoen LB dressur hest: Olivia Scheutz Gilsforrt, Sandreo D
Guldpisken LB spring hest: Marina Boss Hagedorn, Lexi Venta AA
Ponysporer LB dressur pony: Elisabeth Langkjaer, Hedegårdens Ibrahim
Årets Hjælpere: Linnea B. Hagedorn og Anne-Marie Avirett Rawlins.
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