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9. Eventuelt 
 

Punkt 1: Valg af dirigent 

Chris Winther blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og 
lovlig ifølge vedtægterne. 

Punkt 2: Bestyrelsen aflægger beretning 

Formand Mette Kaufmann aflagde bestyrelsens beretning. 2021 har været et godt år, trods Corona. 
Rideskolens elever har, helt enestående bakket op om vores klub, hvilket har været en stor hjælp. 
Vores daglige rideskoleleder, Karoline har knoklet hårdt, og har også en stor del af fortjenesten sam-
men med de øvrige undervisere. Alt sammen noget, der har bidraget til et pænt overskud i klubben i 
2021. 

Startskuddet efter corona var en super ”Store Rengøringsdag”, med en helt enestående opbakning. 
Næsten 100 medlemmer meldte sig til 2 timers effektiv oprydning og rengøring. Det blev også star-
ten på den nye bestyrelses vigtigste mantra, ”alle rydder op og fejer efter sig” og gør gerne noget 
ekstra. Rengøringsdagen vil blive gentaget onsdag den 18. maj, efter samme princip som sidst. Ideer 
til større projekter, modtages meget gerne. 

Vi har afholdt grillaften i gården, både før og efter sommerferien. Stævner fik vi også gang i, og vi fik 
som noget nyt afholdt et orienteringsridt. 

Med kommunens hjælp har vi fået en ny skridtmaskine. Men det er vigtigt, at de der bruger den, 
også passer på den: fejer op efter brug, og om nødvendigt også før, samt giver besked hvis noget er 
gået i stykker eller ikke virker. 
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Vores ridebane ligger på kommunal jord, og der er ingen aftale om brugen af den. Vi har været i lang 
dialog med kommunen, og lige nu tror og håber vi på, at et fælles oplæg til en 30-årig, uopsigelig 
brugsaftale kan blive vedtaget i kommunalbestyrelsen i slutningen af marts måned. Dermed er der 
skabt grundlag for at gå videre med projekt MAK 2020, renovering af hele stedet. 

Christian Wulff som gennem mange år har passet en del af klubbens administration, har fundet an-
dre og grønnere græsgange, men heldigvis har Lotte Bang sagt ja til at overtage tjansen. 

Bestyrelsens beretning blev godkendt. 

Punkt 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

Kasserer Dorrit Vanglo gennemgik årsregnskabet, som viser et overskud på 300.949 kr. Regnskabet 
blev godkendt. 

Punkt 4. Budget forelægges til godkendelse 

Kasserer Dorrit Vanglo fremlagde budget for 2022 med et overskud på 171.490 kr. Budgettet blev 
godkendt. 

Punkt 5. Det i henhold til § 4 fastsatte årskontingent forelægges til godkendelse 

Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent for 2022 på 550 kr./år op til 21 år og 750 kr./år fra 21 år 
og opefter. Kontingentet blev godkendt. 

Punkt 6. Behandling af indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 

Punkt 7. Valg af bestyrelsen 

På valg var Helle Mering, Tina Pihl Fossing og Dorrit Vanglo. Alle tre blev genvalgt. 
Der var foreslået nyvalg af Tina Leth Povlsen, som blev valgt til bestyrelsen som nyt medlem. 

Punkt 8. Valg af revision 

Bestyrelsen foreslog genvalg af Grant Thornton som revisor. Grant Thornton blev genvalgt. 

Punkt 9. Eventuelt 

Der blev rejst forskellige spørgsmål om ridehusbunden og ridebanen, som blev besvaret af Mette 
Kaufmann. 

Der er kommet klager over ”klatter” på stranden og på fortovet på vejen til peter Liep. Alle blev op-
fordret til at fjerne ”klatter” på stranden straks, og til ikke at ride på fortovet. 

Godkendt: 

Chris Winther: 

 

 


