
Referat af generalforsamling februar 2016 
 

1. Valg af dirigent  

Knud Damgaard blev foreslået som dirigent, og blev enstemmigt valgt. Dirigenten takkede for valget, og 

konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til forreningens vedtægter. 

 

2. Valg af referent 

Christina Sanne Kristensen blev foreslået, og modtog valg. 

 

3. Bestyrelsen aflægger beretning 

 

a. Formandens beretning (Pia) 

2015 bød på mange opgaver og udfordringer for Rosenholm Rideklub – som altid, var jeg lige 
ved at sige - og klubbens bestyrelse og klubben som sådan har ikke haft mindre travlt i år.  
 

Renoveringer 
Lys i ridehallen 
Sammen med Rosenholm Ridecenter og Syddjurs Kommune har Rosenholm Rideklub stået for 
at søge Elro Fonden om bevilling til nyt lys til ridehuset. Pengene blev bevilget og lyset 
installeret i foråret. Der er kommet mange positive tilkendegivelser over lysniveau og kvalitet, 
hvilket selvfølgelig er rigtig dejligt. Og vi kan nu se frem til at reduktion i el-forbruget rigtigt slår 
igennem i 2016. 
 
Bund i ridehallen 
Bunden i vores ridehus trængte til en renovering, og det blev besluttet at udføre dette før 
jubilæumsstævnerne skulle afvikles. Det lykkedes ved hjælp af frivillig arbejdskraft at få skrabet 
den gamle bund af, rettet bundlaget rigtigt af og genetablere sand/flisbunden. Det har været til 
stor fornøjelse for de daglige brugere med den ny bund, der hurtigt blevet redet godt til. 
Klubben vil gerne sige tak til Asmus Ulsted, Philip Gerstrøm og Knud Damgaard for deres store 
bidrag til at den renoverede bund blev en realitet. Samtidig skal der også lyde en tak til 
klubbens med Sportsudvalg for at bidrage økonomisk med betaling af materialer.  
 
Udendørsbanen 
Nu var vi kommet godt i gang med renoveringer i jubilæumsåret, og derfor blev det besluttet 
også at forbedre udendørsbanen, der i den grad trængte til en kærlig hånd. Det havde gennem 
mange år været et stort ønske fra de daglige brugere af udendørsbanen, at den også kunne 
bruges efter mørkets frembrud og hele året rundt. Det ville desuden være et stort aktiv i 
forbindelse med vores fremtidige stævneafvikling med en bedre opvarmningsbane og måske 
endda en reel stævnebane i nærmeste fremtid. Før renoveringen kunne den bedst bruges til 
skøjtebane. Den stod ofte under vand og frøs om vinteren til en skøjtebane. Også til stævnerne 
har vi fået kritik for en tung og træls opvarmningsbane. Vi gik derfor i gang med arbejdet under 
et vist tidspres, da anlægget gerne skulle stå parat til jubilæumsdistriktsstævnet, og det skulle 
vise sig at arbejdet blev mere besværligt og omfattende end vi kunne forestille os. Det var ikke 
uden grund at banen altid stod under vand, da der viste sig at være flere kildevæld på grunden, 
som skulle føres tilbage til jorden, og samtidig blev arbejdet besværliggjort af dårligt vejr. 
Arbejdet tog desværre dobbelt så lang tid som forventet, men nu ligger der et dejligt 



udebaneanlæg med lys og tør bane. Tak til alle, der tog sig tid til at hjælpe, og tak til Syddjurs 
Kommune, Juniorudvalget og Sportsudvalget for deres økonomiske støtte. 
 

Personale 
Louise har igennem 2014 og 2015 været ansat som staldansvarlig, og det var en glædelig 
nyhed, da hun kort før sommeren kunne fortælle, at hun og hendes kæreste ventede barn. 
Desværre nåede hun kun lige tilbage fra sommerferien, før hun måtte sygemelde sig pga 
graviditeten. Men den lille lod vente på sig og meldte først sin ankomst til verden næsten 14 
dage efter terminen ved akut kejsersnit d.1.januar. Stort tillykke til Louise med 
familieforøgelsen. Siden Louises barsel har vi haft Lise ansat i et barselsvikariat som 
staldansvarlig. Lise knokler hårdt og selvstændigt med opgaverne og har også ideer til 
forbedringer og optimering, som vi vil se på i foråret. 
Vores underviser Lea måtte også sygemeldes i foråret, da hun skulle opereres i hoften. En 
operation og ikke mindst efterfølgende genoptræningsperiode, som ikke ville helt, som Lea og 
vi andre ville det. Men hun er nu heldigvis stærkt tilbage og har igen fuld undervisning. Lea yder 
derudover en kæmpe indsats i både Sports- og Sponsor-udvalget på frivillig basis – og har også 
masser ideer og initiativer til kurser og foredrag i klubben. 
I begge tilfælde sygemeldingssituationer var vi så heldige, at flere medlemmer sprang til og 
hjalp med både stald og undervisningen. Tak til jer. 
Og så har vi fået en ny ansat, nemlig Jacqueline, som jo ikke er ny i hverken stald eller hal. 
Jacqueline har overtaget springundervisningen af vores elever, så hun både har privat og elever 
undervisning af vores springryttere. Derudover startede hun som medhjælper i stalden i 
efteråret, hvor hun vil være indtil wrap-perioden ophører. Også Jacqueline knokler i både stald 
og hal, og er også frisk med nye ideer til forbedringer. 
 

Certificeringer 
Skiftende bestyrelser har gennem årerne arbejdet med at opnå DRFs blåstempling af klubbens 
forskellige aktiviteter, og den siddende bestyrelse er derfor stolte af, at dette arbejde bar frugt, 
da vi på klubbens vegne kunne modtage DRF anbefalinger og basis certificeringer i hele tre 
områder; sikkerhed, organisation og elevskolen. Klubben er stolt af alle de modtagne 
anbefalinger og glæder sig til det videre arbejde i 2016, hvor der vil blive påbegyndt arbejde 
med at opnå D-stævne-certificering og ridelejr-certificering. Og selvom vi har opnået 
certificeringerne betyder det jo ikke at vi bare kan læne os tilbage og nyde det. Det betyder en 
fortsat indsat og fokus på disse områder – vi kan altid forbedre og optimere. 
 

Opstaldning og undervisning 
Desværre har vi ikke haft så mange opstaldere i boksene gennem året, som vi kunne ønske os. 
Der har været 3-4 tomme bokse i gennemsnit pr. måned gennem året, og det er mange tomme 
bokse for en lille klub som vores. Den manglende opstaldning kan selvfølgelig have mange 
grunde, men en af årsagerne kunne være, at boksene i den røde stald ikke er helt tidssvarende 
og ikke er i stand til at tilbyde det, de moderne hesteejere efterspørger. Klubben oplever en 
stigende efterspørgsel på bokse til store heste (175/180 cm), og vi har faktisk hele året haft 
venteliste til boksene i den nye stald.  
Til gengæld har rideskolen gennem 2015 fået et stadig stigende antal elever, både børn og 
voksne, og vi har igennem længere tid haft venteliste på flere af vores hold. Heldigvis er der 
ikke tegn på, at 2016 skulle give en svigtende søgning. Rosenholm Rideklub har fokus på 
hestevelfærd i forhold til rideskolens heste, og som medlem af DRF, der også har blåstemplet 
rideskolen, stilles der hele tiden krav til både underviser og undervisningen. 
Elevundervisningens fremgang har også bevågenhed fra Syddjurs Kommune, der støtter op 



omkring og tilskynder til rideskolens videre udvikling som fritidstilbud. Vi var godt i gang med at 
forsøge at etablere ridefysioterapi i dagtimerne, men desværre gik det ikke hurtigt nok for den 
ridefys, vi havde kontakt til, og hun måtte af økonomiske årsager opgive sit områdenr, og det 
betød at vi i første omgang har måttet opgive denne aktivitet. Klubben modtog desværre også i 
2015 en opsigelse fra Katrinebjergskolens SFO, hvis elever igennem flere år har modtaget 
undervisning hos os. Med baggrund i skolereformen kunne de ikke længere få planlægningen til 
at hænge sammen. Vi siger tak til Katrinebjergskolens SFO for det gode samarbejde gennem 
årerne!  
 

Stævnesæson 2015 
2015 var jo et jubilæumsår, der bød på kæmpe succes for både Sports- og Sponsorudvalget. Det 
er længe siden, at Rosenholm Rideklub kunne bryste sig af at have så mange tilmeldinger til 
både klubstævne og distriktsstævne. Også klubbens interne stævner havde ualmindelig mange 
starter med engagerede opstaldere og elever. Tillykke til alle de frivillige mennesker, der 
arbejdede dag og nat på, at dette skulle lykkes. Og stor tak til alle de medlemmer der stillede 
op til vores Julesponsorstævne, der blev en bragende succes. Det tegner godt for næste 
stævnesæson, og glæder klubben, for det er jo netop igennem disse ekstra tiltag og 
arrangementer, at vi kan skabe økonomi til de mange ønskede forbedringer i dagligdagen. I 
2015 fik vi sponsoreret det famøse burgertelt. Hold da op, en kæmpesucces. Aldrig har vi tjent 
så meget på cafe-regi. Desværre kan vi ikke regne med at låne telt og udstyr igen, men vi skal 
helt sikkert sælge burgerne igen. Så vi skal være kreative… i første omgang har vi søgt 
fondsmidler til at købe udstyret selv. Hvis det ikke lykkes vil vi forsøge os med Crowd-funding. 
Og hvis det heller ikke lykkes (eller andre kommer med nye, kreative forslag), ja så må vi skrabe 
egne telte, grill osv så vi stadig kan tilbyde de voldsomt populære burgere. Ifm stævnesæson 
2015 er det også helt på sin plads at lykønske alle vores ryttere, der tager ud til stævner og som 
har opnået rigtig flotte resultater og placeringer. Det samles alt sammen i vores 
championatspokaler, der i år blev vundet af Viktoria Jørgensen i spring (for 4. år i træk) og af 
Lea Damgaard i dressur. Stort tillykke til jer to. 
 

Juniorklubben 
Også for vores Juniorudvalg har 2015 været et travlt og succesrigt år. Vi har mange aktive 
juniorer, der yder en stor indsats for at øge det gode sammenhold på tværs af alder og niveau i 
klubben. De er med til at stå for de årligt tilbagevendende arrangerementer, men det er også 
her de kan komme med deres egne ideer til nye arrangementer. Blandt de mere eller mindre 
faste arrangementer kan nævnes trækketure på Rosenholm Slot, som i 2015 blev udvidet med 
en ekstra weekend samt den årlige tur til Christmas Show på Vilhelmsborg. Der skal lyde en 
stort tak til de unge, der yder en stor indsats og ikke mindst til Joan, som udvalgsformand, der 
ikke uden grund modtog 2015-prisen ”Du gør en forskel” sammen med resten af hendes 
familie. Joan har valgt at gå af som formand for at yde en lige så stor indsats andre steder i 
klubben. 
 

RORK Visionsgruppen 
I 2015 blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde med ideer og visioner for fremtidens 
RORK. I første omgang blev der indkaldt til medlemsmøde, hvor mange ideer blev fremsat og 
diskuteret. Dem der meldte sig til visionsgruppen har nu arbejdet videre med ideerne og dem 
vil jeg komme mere ind på under punktet Status på Visionsgruppen. Syddjurs Kommune har 
opfordret os til at fremlægge vores forslag til et fremtidigt rekreativ område med ridecentrets 
arealer som omdrejningspunkt. Det er Rosenholm Rideklubs håb, at et detaljeret og 



veldokumenteret forslag fra vores side kunne åbne en politisk interesse for at støtte et stort 
rekreativt område, hvor også hestene har deres naturlige plads. 
(Visionsgruppen har formuleret følgende visioner: Der skal arbejdes frem mod at skabe et helt 
nyt fritids- og ridecenter. Dette nye rekreative område skal gøre det muligt for mennesker i alle 
aldre og på alle niveauer at dyrke interessen for heste og samtidig give plads til andre 
brugergrupper. Rosenholm Rideklub ønsker at udfordre det faktum, at det typiske rideanlæg 
skal være en lukket facilitet. Det eksisterende anlæg er på samme tid naturskønt og bynært 
placeret lige uden for Hornslet i både cykel- og gåafstand. Der skal skabes et anlæg og et 
rekreativt område, der også kan bruges som samlingssteder og støttefaciliteter til andre, der 
udfolder sig i naturen. Arbejdsgruppen forestiller sig et rekreativt område, som en naturlig del 
af Hornslet by og lokalsamfundet, hvor alle får mulighed for at nyde den pragtfulde natur med 
mark og skov både til fods, på cykel eller til hest. 
 
Projektet indeholder lige nu følgende ideer: 

o Etablering af et stort udendørsanlæg med flere dressur- og springbaner, der kan bruges 
hele året til forskellige formål 

o Renovering af ridehal med nyt område for café/rytterstue, dommertårn og sekretariat. 
o Anlæggelse af ridestier, cykelstier og gangstier 
o Hal 2 
o Renovering af staldområdet, der skal kunne leve op til 2020 kravene 

 

Bestyrelsen 
I år vil der være udskiftning i bestyrelsen, da to af medlemmerne ikke har ønsket genvalg (og så 
må vi jo se om de resterende bliver genvalgt). Først måtte vi sige farvel til Dorte, der fik nyt job 
og flyttede hele vejen til Sjælland, hvor også hendes nærmeste familie bor. Dorte har været en 
del af RORK i rigtig mange år som både opstalder, udvalgsmedlem og bestyrelsesmedlem af 
flere omgange. Dorte har også i mange år været en fast del af Rytterstuens aktiviteter, som 
ansvarlig for torsdags madklubben og cafeen til stævnerne. Hun har været et stort aktiv i 
bestyrelsen med sin store viden om pasning og pleje af heste, lovgivning, sikkerhed og ikke 
mindst sit altid gode humør og friske bemærkninger. Vi ønsker Dorte alt det bedste på 
Djævleøen. 
Dernæst må vi desværre også sige farvel til Mai – dog kun i bestyrelses arbejdet. Mai har været 
med i bestyrelsen i hele 6 år, og det må da siges at være lang og tro tjeneste. Mai har ydet en 
kæmpe indsats i bestyrelsen med ansvar for udlejning af bokse, velkomst af både ansatte og 
opstaldere samt sekretær-funktionen. Mai har også altid været frisk på at hjælpe i tilfælde af 
sygdom i stalden – hvad betyder en ekstra vagt i stalden, når man er på vej hjem fra 
natarbejde…?? Mai går ofte foran, når det gælder den frivillige indsats, og hun har også været 
en del af Sportsudvalget i rigtig mange år. Nu ønsker Mai at fokusere mere af sin tid og energi i 
vores Sportsudvalg, og da der er noget at leve op til efter 2015 stævnesæson, tror jeg, at vi alle 
kan være enige om, at det sætter vi rigtig stor pris på. 
En stor tak til Dorte og Mai for deres indsats i bestyrelsen. Også en stor tak til den resterende 
bestyrelse for endnu et fantastisk og travlt år. Som jeg også sagde sidste år, ja, så er det 
fornøjelse at arbejde sammen med så skønne mennesker, der virkelig er så positive og så enige 
om, at arbejde sammen om at gøre det bedste for RORK. Det har vi igen i 2015 kunnet gøre, og 
jeg håber den nye bestyrelse kan fortsætte dette gode samarbejde i 2016. 
 

Opsummering 
Hvis vi skal gøre status over RORK i 2015, så har der været kæmpe succeser og opture, men 
også nogle trælse (primært økonomiske) udfordringer. Vi havde mange flere ideer og 



intentioner, da vi startede 2015, end vi har nået. Flere medlemsmøder – flere 
forældre/elevmøder.  
 
Vi har desværre måttet sige farvel til gammelkendte ansigter blandt både opstaldere og elever. 
Heldigvis er vi alle glade for også at have fået mange nye ansigter i både stald og hal. 
 
Vi har nogle super aktive, kreative og iderige udvalg og medlemmer, der virkelig vil gøre en 
indsats for klubben. Uden jer kunne klubben ikke overleve – eller det ville i hvert fald blive 
verdens kedeligste klub. 
 
Som I kommer til at se i regnskabet 2015, betyder økonomien, at der ikke vil blive lavet de helt 
store tiltag i 2016. Ikke dermed sagt at der ikke er muligheder, men alle ønsker eller 
ekstraordinære udgifter, skal finansieres ved ekstraordinære indtægter. Så har du en god ide 
til, hvordan vi kan tjene ekstra penge, så sidder især kasseren klar med åbne arme. 
 
Til sidst vil jeg sige tak til alle medlemmer, forældre og øvrige familiemedlemmer, der har 
bakket op om vores arrangementer ved enten at deltage eller som hjælper. En stor tak til jer, 
der har bakket bestyrelsen op i vores arbejde. En stor tak til personalet for at få stedet til at 
løbe rundt på fineste vis. Og en stor tak til jer, der mødte op her til aften.  

 

 

b. Sportsudvalgets beretning 

Maja Cramon beretter: Det har været et succesrigt år, hvor vi har haft rigtig gode stævner. Der 

er blevet holdt 2 jubilæumsstævner med rekordmange startende. Vi har fået stor ros fra TD til 

vores distriktstævne. Der skal lyde en stor tak til sponsorudvalget, der har kørt rundt og brugt 

meget tid på at finde nogle rigtig flotte præmier. Også en stor tak til alle vores sponsorer, de 

medlemmer og familier, der bakker op. I år har vi haft et nyt tiltag, hvor vi har haft et 

burgertelt, som også blev taget rigtig godt imod alle. Vi har haft to interne stævner, igen med 

stor opbakning både fra opstaldere, men ikke mindst fra klubbens elevryttere. Vi vil håbe at 

dette store engegement vil fortsætte. Årets julestævne blev holdt som et sponsorstævne og vi 

fik indsamlet næsten 18.000 til den nye udendørsbane. 

Vi regner med at kunne fortsætte denne store succes i 2016, hvor vi har ansøgt og fået tildelt 2 

distriktstævner et for hest og et for pony. Vi skal have dressurcup og springcup. 

Vores fastelavnsstævne er allerede afholdt med god opbakning fra mange elevryttere. 

Der skal lyde en rigtig stor tak for opbakningen og engagement fra hjælpere, startende og 

tilskuere. 

 

 

c. Juniorudvalgets beretning 

I juniorudvalget har vi i år kunnet mærke et skift i årgangene. De juniorer som var de 
ældste og har trukket læsset gennem nogle år forsvandt pga. skole og manglende tid.  
Der har været årgangsskift til en ny gruppe som nu er de ældste og som også altid melder 
sig på banen. Det er vi rigtig glade for. 
Vi har i det løbet af den første del af året haft vores jubilæumsstævner og vores juniorer 
har hjulpet hver gang. De har fået stor ros af udefrakommende ryttere til vore stævner. 
Det store arbejde i forbindelse med vores jubilæumsstævner afspejler derfor også vores 
aktiviteter.  



Det har knebet lidt med deltagere, hvorfor vi f.eks. i år ikke holdt nogen teltlejr i 
forbindelse med rengøring af stald. 
For vi må sige at vi først blev rigtig aktive henover efteråret. Til gengæld stod alle klar, da vi 
skulle til julemarked. 
I november havde vi vores årlige event til Julemarkedet på Rosenholm Slot. I år havde man 
på slottet valgt at afholde julemarkedet over 2 weekender. For vores vedkommende betød 
det at vi skulle være 
Dobbelt så mange hjælpere som tidligere. Og med 3 heste afsted krævede det også noget 
logistik at få det til at gå op. 
Jeg vil gerne have lov at takke de mange medlemmer, både voksne, børn, unge og 
pårørende der hjalp til på slottet. Vi endte vel op med at være ca. 20 hjælpere fordelt over 
de 4 dage. 
Det blev igen i år en succes og vi formåede dette år at indsamle lige omkring 7000 kr. 
derude. 
Til sammenligning samlede lidt under det halve sidste år. Jeg havde på forhånd haft et mål 
på 10.000, men vejrguderne forhindrede os i at komme afsted den sidste dag. 
I starten af december havde vi vores årlige julepyntning af hallen, og i år har vi haft de 
flotteste juletræer stående, ja lige til fastelavn…. Tak til alle som tog del i pyntningen. 
Sisse og Gert, tusind tak for de flotte træer og pyntegrønt, vores hal har aldrig været så flot 
som i år. 
I december havde vi vores årlige tur til Christmas Show på Vilhelmborg. Der var igen denne 
gang stor opbakning og de 22 medlemmer - voksne og børn, tror jeg havde en rigtig god 
aften. 
 Jeg vil gerne takke alle for deres engagement i løbet af året.  
 Jeg har stået for juniorerne i de sidste 2 år og har i år valgt at slippe juniorerne til fordel for 
sportsudvalget. Dog vil jeg hjælpe til med at nye som gerne vil overtage kommer godt i 
gang. 
Juniorudvalget skal have en formand og helt optimalt synes jeg det er, at være to voksne 
som deles om at arrangere de forskellige ting vi laver.  
Jeg vil gerne opfordre alle som har lyst til at være en del af vores Juniorarbejde til at melde 
sig på. Det er sjovt og vi har det super hyggeligt og vi har et godt sammenhold.  
Jeg vil også gerne gøre opmærksom på at Juniorudvalget ikke er en lukket gruppe, det er 
der mange der tror. Det er et fællesskab hvor man kan være med når man kan, og når man 
har lyst. Det er for alle juniorer uanset alder og niveau og uanset om man er elev eller selv 
har hest/pony.  

 

d. Sponsorudvalgets beretning 

I år har vi gået all in på stævnerne i år. Der blev besluttet i udvalget at RORK skulle have de 

fedeste præmier i hele DK, så sponsorudvalget kørte afsted og fik også fundet disse flotte 

præmier.  

Allerede nu er vi blevet kontaktet af sponsorer, der ønsker at sponsorere klubben til de 

fremtidige stævner. 

I 2016 vil vi prøve at gøre det ligeså godt.  

 

Vi vil gerne sige en stor tak til ALLE vores sponsorer.  



4. Det reviderede regnskab 2015 fremlægges til godkendelse sammen med budget for 2016  

Karin Jensen fremlægger årets regnskab 2015 og budgettet for 2016. 

Susanne Bilde spørger ind til om der kan forventes stigning  på undervisningen. Kassereren bekræfter, 

at det kan blive nødvendigt.  

Marianne Rasmussen spørger ind til om der er budgetteret med at der skal fyldes flis på 

udendørsanlægget. Kassereren kan bekræfte dette. 

 

5. Fastsættelse af kontingent for 2016/2017. Bestyrelsen foreslår en uændret kontingent 

Det vedtages. 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

a) Nyt fra arbejdsgruppen ”etablering af rideanlæg og rekreativt område”  

Rosenholm Rideklubs bestyrelse indkaldte i forsommeren 2015 alle medlemmer til 
et fælles møde, hvor ideer til fremtidens klub skulle diskuteres. På mødet blev der 
snakket om mange forskellige ideer, og arbejdsgruppen blev etableret med 
frivillige, der gerne ville arbejde videre med ideerne. 

 
Arbejdsgruppen har formuleret følgende visioner: 

Der skal arbejdes frem mod at skabe et helt nyt fritids- og ridecenter. Dette nye 
rekreative område skal gøre det muligt for mennesker i alle aldre og på alle 
niveauer at dyrke interessen for heste og samtidig give plads til andre 
brugergrupper. Rosenholm Rideklub ønsker at udfordre det faktum, at det typiske 
rideanlæg skal være en lukket facilitet. Det eksisterende anlæg er på samme tid 
naturskønt og bynært placeret lige uden for Hornslet i både cykel- og gåafstand. Der 
skal skabes et anlæg og et rekreativt område, der også kan bruges som 
samlingssteder og støttefaciliteter til andre, der udfolder sig i naturen. 
Arbejdsgruppen forestiller sig et rekreativt område, som en naturlig del af Hornslet 
by og lokalsamfundet, hvor alle får mulighed for at nyde den pragtfulde natur med 
mark og skov både til fods, på cykel eller til hest. 

 
Projektet indeholder lige nu følgende ideer: 

 Etablering af et stort udendørsanlæg med flere dressur- og springbaner, der kan 
bruges hele året til forskellige formål 

 Renovering af ridehal med nyt område for café/rytterstue, dommertårn og 
sekretariat. 

 Anlæggelse af ridestier, cykelstier og gangstier 

 Hal 2 

 Renovering af staldområdet, der skal kunne leve op til 2020 kravene 
 

Det er tanken at fx følgende foreninger skal have mulighed for at bruge det nye anlæg: 

 Ride fysioterapi 

 Dagplejere 

 Pensionistforeninger 

 Hundeklubber 

 Løbeklubber 



 Cykelklubber 
 

Arbejdsgruppen har groft planlagt til at skulle arbejde med projektet i 5 år. Projektet er 
inddelt i 5 faser á 1 års varighed. 
 
Lige nu er arbejdsgruppen i gang med fase 1, hvor der grundlaget for projektet beskrives; 

formål og mål. Herefter skal der bla. arbejdes med produktvurderinger, behovsanalyse, 

konkurrentvurdering og indledende omkostninger/investeringer. 

 

b)         Omgangstone i stalden og på de sociale medier 

 Jaqueline opfordrer folk til at opføre sig ordentligt og tænker sig om inden man ytrer sin 

 mening. Vi skal gå forrest for at være gode forbilleder for vores unge ryttere og elevryttere.  

 Mai Eriksen tilføjer: Hvis vi skal have de resterende bokse udlejet skal vi tilstræbe en positiv 

 tone på de sociale medier. 

 

c)   Bestyrelser fremlægger forslag om ændring til vedtægternes §8 

 Nuværende ordlyd: ”På generalforsamlingen vælges formanden direkte, og derefter vælges 

 den øvrige bestyrelse med 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med kasserer, 

 sekretær(forretningsudvalg) og 3 bestyrelsesmedlemmer med reference til hver deres 

 udvalg. Formand og juniorrepræsentant er på valg hvert år, mens øvrige 

 bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år” 

 

 Fremtidig ordlyd: ”På generelforsamlingen vælges 6 medlemmer til bestyrelsen samt 2 

 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer herefter sig selv med formand, kasserer og 

 sekretær(forretningsudvalg) og 3 bestyrelsesmedlemmer med reference til hver deres 

 udvalg. Det tilstræbes at formand og 2 bestyrelsesmedlemmer kan afgå i ulige år, mens 

 kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer kan afgå i lige år. Juniorrepræsentanten er på valg 

 hvert år, mens alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år. Begrundelse for 

 den ønskede ændring; Bestyrelsen ønsker at undgå den situation, at bestyrelsen sammen år 

 kan stå uden både formand og kasserer på valg” 

 

 Ændring vedtaget. 

 

7. Valg af bestyrelse 

Formand Pia Rostgaard(Villig til genvalg) 

Kasserer Karin Jensen(Ikke på valg) 

Sekretær Christina (ikke på valg) 

Randi Jensen (Villig til genvalg)  

Dorte Larsen(afgår og derfor ikke på valg) 

Mai Eriksen (afgår og derfor ikke på valg) 

Joan Bakmand Jensen er valgt ind i bestyrelsen 

Rikke Døssing er valgt ind i bestyrelsen 

 



 

Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Trine Van Binsbergenber valgt som 1. suppleant 

Anne Louise Mostrup Davidsen er valgt som 2. suppleant 

 

Valg af juniorrepræsentant og juniorsuppleant 

Sofie Perez er valgt som Juniorrepræsentant 

Maya Cramon er valgt som juniorsuppleant 

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

 

Eventuelt 

Intet at bemærke 

 

Da forsamlingen intet yderligere har at bemærke slutter dirigenten mødet og takker for god ro og 

orden. 

 

 

 


