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Referat VEK-generalforsamling mandag den 7.6.2021 

Inden generalforsamlingen var der fælles spisning for de af klubbens medlemmer, som ønskede det. 

 

Generalforsamling Vedbæk Rideklub  

Formanden bød velkommen til Vedbæk Rideklubs generalforsamling, der pga. Corona-krisen og 

forsamlingsforbud i år måtte afholdes tre måneder senere end planlagt.  

1. Valg af dirigent 

Charlotte Stub Nielsen blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var 

lovligt indkaldt.  

 

2. Formandens beretning og godkendelse heraf 

Formanden aflagde sin beretning, hvor der blev orienteret om et anderledes år for klubben grundet 

corona og forsamlingsforbud og renovering af ridecenteret. Bestyrelsen har brugt mest tid på 

interne i årets løb og har i den forbindelse afholdt syv møder samt en del mindre 

koordineringsmøder med Elleslettegård. 

Rideskole og aktiviteter under Corona og Herpes  

Mange aktiviteter i og omkring klubben blev aflyst på grund af Corona. Blandt andet har Rideskolen 

været lukket og der har været begrænset adgang til staldene, hvilket har betydet minimal aktivitet i 

klubben og bl.a. styring af adgangstider vha. elektronisk skema.  

Klubmodul 

I løbet af året er vi gået over til Klubmodul, som bl.a. betyder nemmere styring af økonomi, 

medlemskaber og ridehuskort. 

Faciliteter 

VEK har haft stor fokus på folde, baner og ridehus på Elleslettegård i foregående år. Af samme 

årsag var der pensionærmøde herom. Medlemmernes samlede holdning er, at kvaliteten kunne 

være bedre, men budgettet til renovering tillod ikke de forbedringer, som VEK havde håbet på. 

Man fortsætter dialogen med Elleslettegård om mulige forbedringer. 

Baneudvalg og Fondsudvalg  

Bestyrelsen nedsatte et Baneudvalg til at undersøge mulig renovering af baner inkl. priser og et 

Fondsudvalg til at arbejde på fondsansøgninger, så klubben selv kunne samle penge til 

renoveringen (f.eks. en ebbe-flod bane til 400.000 kr.). Da VEK ikke ejer faciliteterne har det 

desværre været umuligt indtil nu at få positiv respons på fondsansøgninger.  

Vision 

Vi har arbejdet med vision for klubben (præsenteret under andet punkt).  

Caroline Mathilde stien 

Vi har arbejdet for at få renoveret stien, som er privat ejet (se også under Evt.).  

Terrænbane 

Udkast til terrænbane blev udarbejdet, men arbejdet med at få den bygget og vedligeholde den er 

ganske stort, så ikke realistisk at gennemføre alligevel.  

Kaffe automat 

Vi har arbejdet for at få ny kaffeautomat, men det er for dyrt for klubben pt, så afventer. 

Beretningen blev godkendt af en samlet generalforsamling  
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3. Aflæggelse af regnskab for 2020 og godkendelse heraf  

Regnskabet blev udleveret og gennemgået. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen 

 

4. Fremlæggelse af budget.  

Der er budgetteret med afholdelse af tre stævner i 2021.  

Budgettet blev gennemgået og godkendt 

 

5. Beretning/oplæg fra stævneudvalget 

Beretning fra stævneudvalget blev fremlagt. Der blev i sæsonen 2020 ikke afholdt nogle stævner. I 

2021 er der afholdt et internt stævne, et klubstævne afholdes 19.-20. juni og der planlægges et 

stævne inkl. klubmesterskaber i september 2021. Der er desuden kommet nye kræfter til 

stævneudvalget, så de nu er Johanna Walsøe Jensen, Dorte Örnås, Nanna Junker samt Astrid 

Ravnsbæk. Det blev fremhævet, at stævnerne er en af de aktiviteter, som kræver hjælpere. Alle 

medlemmer opfordres til at give en hånd med ved stævnerne, så vi kan afholde stævner og så vi 

kan fastholde en klubånd. Desuden søges sponsorer og deltagere blev opfordret til at melde ind 

med ideer til sponsorer samt sponsorater. 

 

6. Beretning/oplæg fra aktivitetsudvalg  

Der blevet givet beretning fra aktivitetsudvalget. På grund af Corona har der ikke været aktiviteter. 

Der er dog blevet udarbejdet et årshjul/aktivitetshjul med mange forslag til klub-aktiviteter. Disse 

gives videre til det nye aktivitetsudvalg. Desuden var der i beretningen fokus på at opfordre 

medlemmer til at melde sig til aktivitetsudvalget.  

Anne Schoubye, Ingrid Frydensbjerg Lollike, Mathilde Langkilde, Signe Lyneborg, samt Mette 

Hoffmann Kønigsfeldt og Christina Frydensbjerg (mødre til eksterne ridehuskort-ejere) melder sig 

alle til aktivitetsudvalget.  

Cafeen fortsætter med Pernille Sletsjøe. Desuden har Ulla Strange meldt sig til at hjælpe med 

cafeen.  
 

7. Hvad vil vi med Vedbæk Rideklub/VEK vision – og indsatsskema  

I forbindelse med etablering af nyt website har klubben arbejdet med en VEK vision og værdier, 

som blev præsenteret og godkendt ved generalforsamlingen. Bestyrelsen har desuden arbejdet 

med en medlemsundersøgelse, som er lige på trapperne. 

Indsatsskema blev foreslået for resten af 2021 (seks timers indsats for resten af 2021 eller betaling 

af 250 kr.; samt 12 timers indsats for 2022 eller betaling af 365,-). Ideen om indsatsskema per 

hest/pony blev der afholdt afstemning om og alle var enige om, at bestyrelsen er i sin ret til at 

udarbejde et forslag for indsatsskema.  

 

8. Vedtægtsændringer 

De konkrete vedtægtsændringer blev beskrevet og afstemning afholdt. Generalforsamlingen 

vedtog, at vedtægterne kan ændres som ønsket af kommunen (”Ved opløsning overgår klubbens 

midler til kommunen i stedet for til DRF”).  
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9. Valg til bestyrelsen m.m 

I løbet af året er fire bestyrelsesmedlemmer udtrådt (Cathrine Holm, Josephine O’Sullivan, Rose 

Mathilde Bastian Møller og Sara Fivelsdal). 

Pernille Sletsjøe, senior, blev genvalgt som senior.  

Anne Fivelsdal, senior, blev genvalgt som senior.  

Amanda Ravn, junior, fortsætter som junior. 

Følgende var ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen:  

Ida Bangert, seniormedlem 

Maria Crillesen, ungdom.  

Klubrevisor: Camilla Sørensen, revisor suppleant valgt: Hanne Løjmand  

Kassererposten varetages af Marie-Louise Rasmussen, der er udpeget af bestyrelsen 

Udtræder: Peter Wass, Mette Schrøder Hemels, Sara Forsman Pedersen  

 

Henriette Pedersen og Anne Ejlerskov meldte sig som nyt senior bestyrelsesmedlem (begge for et 

år) 

Amalie Dedenroth Bernhoft meldte sig som nyt ungdoms bestyrelsesmedlem. 

Signe Ejlerskov meldte sig som nyt junior bestyrelsesmedlem. 

Pernille Bennike melder sig som senior suppleant. 

Signe Lyneborg melder sig som ungdomssuppleant. 

 

10. Evt.  

Eksterne ridehuskort blev diskuteret. Der var enighed om, at de eksisterende ridehuskort 

fortsætter som aftalt. Og det blev besluttet ved afstemning, at bestyrelsen er fri til at finde en 

ordning for de eksisterende ridehuskort, for eksempel at de for vinterperioden kun kan bruges i 

bestemte perioder.  

Sponsorater og sponsorer blev beskrevet som en nødvendighed for stævnerne. Mette Hoffmann 

Kønigsfeldt og Christina Frydensbjerg (mødre til de tre eksterne ridehuskort-ejere) tilbød at opsøge 

sponsorer samt gaver til stævner.  

Foldtid for heste under stævner blev diskuteret og der var enighed om muligvis at prøve at sætte 

heste på fold under kommende stævne. Stævneudvalget fortsætter arbejdet med dette. 

Caroline Mathilde stien blev diskuteret, herunder ’renovering’ af stien. Aktivitetsudvalget er 

ansvarlig for - sammen med Elisabeth Mathiesen – at planlægge denne aktivitet. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.  

 

 

Referent:  

Mette Schrøder Hemels, sekretær/VEK   
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