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Mattssons Rideklub 

Ordinær Generalforsamling 20. marts 2017 

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 APSet Chris Winther blev valgt til dirigent.  Chris erklærede GF lovligt indkaldt og 
beslutningsdygtig. Generalforsamlingen havde et fremmødet 75 medlemmer.  
 

 
2. Bestyrelsen aflægger beretning v. Formand Lars Folkmann 
I 2016 mistede MAK Anni Popp-Madsen, som var dedikeret jagtrytter med næsten 1000 jagter.  Hun var 
Hubertusvinder og blev ved med at være ”Champagne-rytter” på MAK. Anni mindedes med stilhed.  
 
2016 har været et godt år.  Økonomien er stabiliseret og rideskoleundervisningen har været i fremgang med 
en velfungerende rideskolechef, der har sat et dedikeret hold. Dette er vigtigt for sammenholdet i klubben. 
Klubben har 408 medlemmer – hvilket er en lille fremgang – især har der været fremgang i de unge 
medlemmer under 25 år.  2016 har der været en række arrangementer: stævner med stor interesse ude- og 
indefra.  Forårsfesten blev til en høstfest med stor deltagelse af rideskoleryttere.  MAK jagten med 
efterfølgende frokost blev succes.  BBQ for rideskoleryttere, ridelejr og miljøtræning er alle ligeledes 
eksempler på arrangementer med stor tilslutning.  
 
MAK har også oplevet udfordringer i 2016: Kværke gjorde at vi måtte aflyse første stævne, der var brand i 
lejligheden på MAK, forårsfesten blev udskudt og julearrangementet blev aflyst.  Sådanne episoder giver god 
anledning til at tænke nyt.  Når vi ser frem, må vi ryste posen og forny koncepter. Traditioner er vigtige, men 
nytænkning skal der til. 
 
21 april er der forårsfest med disco som tema på Bomhuset, og alle opfordres til at deltage:  der er kun 78 
pladser med først til mølle.   D. 28 marts afholder Niles G en teoriaften. Vi planlægger et erimitage cykelløb 
med rundvisning af Erimitagen i løbet af sommeren.  Vi lægger os i selen for at forbedre kommunikationen – 
men medlemmer må også selv på banen og give bestyrelsen emailadresser.  Vi benytter også sociale medier, 
hjemmesiden og opslag i rytterstuen.  
 
Christian på kontoret holder styr på økonomien.  Det er meget små marginaler der skiller om året bliver godt 
eller skidt.  Det er derfor Bestyrelsen må holde fast og være lidt stram omkring økonomien for arrangementer.  
 
Vi er afhængige af frivillige hjælpere. Fast i cafeen har vi Mads, Finn står for automaten, og 
lørdagsholdslederne Steen og Ole gør holdet glade. Mugge hjælper som altid i rytterstuen, og MAK stiller altid 
med frivillige jagt hjælpere og stævne frivillige.  Vi kan altid bruge flere.  Tak også til sponsorer – der er igen 
altid plads til flere. 
 
Der er løbende dialog med APSet i forsøg på at koordinere og få tingene til at glide, og bestyrelsen takker 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”.    
 
Beretningen blev godkendt. 

 
 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
Formand Lars Folkmann gennemgik regnskabet for 2016, som klubben økonomisk kom godt igennem.  2016 
slutter i et lille plus på 2135 kr., hvilket er meget tilfredsstillinde, når man tager ændringer i kommunens 
lokaletilskud med ind i overvejelserne.  Indtægter fra ridskolen er steget med 28 %.   Aktivitetsniveauet i 2016 
har været højt med nye medlemmer, og rideskolen har været velfungerende. Det er positivt, at klubben har 
fået ca. 30 nye yngre medlemmer under 25 år, hvilket gør at juniortilskuddet er steget.  Aktivitetstillægget er 
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lidt mindre end sidste år, hvilket reflektere at der er færre bokse udlejet. Omkostningerne er på linje med 
sidste år.  Lønninger er steget lidt grundet den ekstra aktivitet i rideskolen og feriepenge optjening.   
  
Mellemregningen mellem APSet og klubben er steget pga. det dårlige resultat fra 2015.  Overskuddet fra 2016 
bliver et afdrag til APSet.  
 
Medlemmer spurgte til udlejning af bokse og prisstigningerne som APSet  har gennemført og til ændringen i 
lokaletilskuddet og muligheden for at få nye tilskud. Medlemmer spurgte også ind til mellemregningen 
mellem APSet og klubben. 
 
Regnskabet blev godkendt. 

 

 
 
4.  Budget forelægges til godkendelse. 
Formanden gennemgik budgettet for 2017, der afspejler en forventning om, at rideskolens aktivitetsniveau 
kører videre i samme gear som 2016.  Aktivitetsniveauet fastholdes (altså stiger ikke) af hensyn til heste og 
tiden i ridehuset. Vi forventer at få mere i tilskud pga. flere juniorer. De stigende omkostninger reflekterer, at 
bestyrelsen ser det nødvendigt at have en ekstra rideskolehest.  
 
Et medlem bad om at få budgettet/formandens rapport rundt før generalforsamlingen sammen med 
Årsrapporten.  Bestyrelsen accepterede at sende budgettet rundt, men ikke formandens rapport, som fortsat 
vil fremgå af referatet.  
 
Budgettet for 2017 blev godkendt.  
 

 
5. Det i henhold til § 4 fastsatte årskontingent forelægges til godkendelse. 
Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent for 2017, hvilket blev godkendt.  

 

 
6. Behandling af indkomne spørgsmål 
Ingen indkomne forslag.   
 
 

 
7. Valg af bestyrelse 
Mette Nielsen og Tina Schøn var på valg og ønskede ikke genvalg. Ann-Sophie Iuel Brockdorff, Gitte Hagedorn 
og Dorrit Vanglo stillede op til bestyrelsen og blev alle tre valgt ind i bestyrelsen. 
 
 

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

 
9. Eventuelt 
Opsummering: 

 Forslag om opstilling af en slikautomat.  

 Tilbud om hjælp med at finde sponsorer og eksponere klubben mod sponsorer.  

 Bestyrelsen har revideret reglerne for klubmesterskabet.  Charlotte gennemgik de nye regler, der 
indebærer graduering af points i forhold til sværhedsgraden. Det bliver desuden sådan, at man skal 
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stille ved to stævner i løbet af året for at kunne samle points.  
 

 
Efter endt Generalforsamling uddelte Charlotte Bukdahl Jacobsen præmier til klubmestre 2016. 
 
KLUBMESTRE 2016: 

Dressur pony: Kathrine Skøt Hollesen, Allison 

Spring pony: Kathrine Skøt Hollesen, Allison 

Dressur hest: Kathrine Pedersen Jørgensen, Miss Uno 

Spring hest: Anette Aastrup, Sinni-Venta AA 

Dressur skolehest: Camilla Volden Van, Damita 

Kirsten Egeskovs Pokal (LC spring – hest): Anette Aastrup, Sinni-Venta AA 

Sølvhesteskoen (LB dressur – hest): Alberte Smilla Holm Riis, Sinni-Venta AA 

Mest vindende ekvipage samlet i spring/dresser for hest/pony: 

Kathrine Skøt Hollesen, Allison 

Årets Hjælper:  Eva Dybelund 

 

 


