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Referat VEK-generalforsamling mandag den 22.6.2020 

Inden generalforsamlingen begyndte, havde klubben besøg af Elleslettegårds forstander, Stinne Hjort-

Andersen. Hun orienterede om status og fremdrift i renoveringen på ridecenteret. Der blev videregivet en 

stor tak fra personalet til alle medlemmer for den store tålmodighed i tiden med Corona udfordringerne og 

starten på renoveringsprocessen.  

Generalforsamling Vedbæk Rideklub  

 

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

forsamlingsforbud i år måtte afholdes 3 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 travlt år med mange både store 

og små opgaver i bestyrelsen.  

Baner mm.  

Vi har diskuteret ridehus- og ridebane-bunde med Elleslettegård, og wrap- og høpriser samt vand 

på foldene har igen været et diskussionspunkt.  

Ny lejeaftale mellem VEK og Elleslettegård 

Der er udarbejdet en ny lejeaftale mellem VEK og Elleslettegård, der sikrer, at vi fortsat kan 

modtage tilskud fra kommunen til klubben.   

Ny kasserer  

Karen Aalund valgte at fratræde som kasserer i 2019 og revisor Marie-Louise Rasmussen tiltrådte i 

stedet for.  

Klubmodul 

Både VEK og Elleslettegård er i løbet af året overgået til brug af Klubmodul til styring af blandt 

andet medlemskaber, kontingenter og rideundervisning. Vi har nu en fælles database, hvilket gør at 

det nu er lettere at melde sig ind og holde styr på medlemmerne og øvrige aktiviteter. VEK kommer 

i løbet af efteråret 2020 med et nyt website som er baseret på Klubmoduls web-platform.  

Private undervisere 

Vi har flere dygtige private undervisere på stedet og da de har et godt kundegrundlag hos os i VEK 

er det lykkes os at fastholde dem vi har en aftale med. Fie Gammeltoft fortsætter som 

dressurkoordinator og Camilla Sørensen som springkoordinator.   

VEK klubtrøjer 

Fra foråret 2019 blev det muligt igen at bestille VEK klubtrøjer og der er indtil nu solgt mere end 

100 trøjer fordelt over flere omgange bestilinger. Vi har planer om en sommerkollektion med t-

shirts.   

Mobilepay nummer til VEK 

Klubben har fået fast mobilepay nummer som er 2999RR – dette nummer bruges til cafeen, 
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stævner mm. 

Stævner og aktiviteter 

Vi har afholdt stævner og aktiviteter i løbet af året med rigtig god opbakning fra medlemmer, 

familier og venner. Da vi fik mange nye medlemmer i form af pensionærer og i rideskolen blev der 

uddelt et velkomstbrev til pensionærer og private parter i efteråret 2019 med fokus på vores 

sikkerhed, regler og rammer.  

Nye spring- og sikkerhedsmaterialer 

Vi ansøgte om (og fik godkendt) tilskud til sikkerhedsmaterialer; der er indkøbt opstigningsskamler, 

sikkerhedsholdere og et nyt spring. Vi har derudover også købt 30 nye bomme til ridehusets 

springmateriale.  

Klubbens DRF-repræsentant 

Peter Wass er VEK’s repræsentant i Dansk Rideforbund 

Corona krisen  

Selvom Coronakrisen hører til i beretningen for 2020 berøres det også her. Bestyrelsen har haft 

meget konstruktiv og tæt dialog med personalet på Elleslettegård i forbindelse med Corona krisen 

og det er i fællesskab lykkes, at få en hverdag til at fungere for alle på trods af de udfordringer vi 

blev mødt med. Der har været meget dialog med forstander Stinne Hjort-Andersen gennem foråret 

vedr. renoveringen og bestyrelsen er meget glade for samarbejde. Det bliver altid lyttet og der 

gives et hurtigt svar tilbage.  

Beretningen blev godkendt af en samlet generalforsamling  

3. Aflæggelse af regnskab for 2019 og godkendelse heraf  

Regnskabet blev udleveret og gennemgået.  

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen 

4. Fremlæggelse af budget.  

Der er afsat et beløb til udvikling af ny website til VEK. Der er budgetteret med afholdelse af 3 

stævner i 2020, men pga. corona og renovering afholdes der kun 1 stævne.  

Budgettet blev gennemgået og godkendt 

5. Beretning/oplæg fra stævneudvalget 

Beretning fra stævneudvalget blev fremlagt. Der blev i sæsonen 2019 afholdt 4 stævner med 

samlet næsten 400 starter, hvilket er særdeles tilfredsstillende. Det blev fremhævet, at stævnerne 

er en af de aktiviteter, der i høj grad binder medlemmerne sammen på kryds og tværs uanset alder 

og niveau. Alle medlemmer opfordres til at give en hånd med ved stævnerne så vi fastholder vores 

gode klubånd.  

6. Beretning/oplæg fra aktivitetsudvalg  

Beretning fra aktivitetsudvalget blev fremlagt. Der er afholdt klar-parat-stævnestart kursus, fælles-

spisninger, julearrangement og Lucia i 2019 og planen for 2020 er at få afholdt ryttermærkekurser i 

løbet af efteråret samt i 2021, fællesspisninger og en masse gode aktiviteter. Der vil blive 

udarbejdet et årshjul/aktivitetshjul så man kan følge med i, hvad der sker i klubben og hvad man 

kan deltage i.  

I 2021 genoptager vi afholdelsen af sommerfest i forbindelse med udlukning af rideskoleheste før 

sommerferien.  

7. Hvad vil vi med Vedbæk Rideklub – og indsatsskema  

I forbindelse med etablering af nyt website til efteråret skal vi i klubben arbejde med en vision og 

hvad vi vil med klubben. Bestyrelsen etablerer et udvalg, der skal arbejde videre med vision og 
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markedsføring af klubben, herunder sponsoraftaler mm. Alle er velkomne til at give deres input til 

bestyrelsen, hvis man har gode ideer eller forslag til hvordan vores klub skal være. 

Pga. coronakrisen og renovering vil der ikke være indsatsskemaer i 2020.  

8. Vedtægtsændringer 

De konkrete vedtægtsændringer blev nævnt og generalforsamlingen vedtog at bestyrelsen kan 

ændre de få vedtægter.  

9. Uddeling af championater for 2019 

Generalforsamlingen uddelte championater for højest opnåede point ved deltagelse i både dressur- 

og springstævner for hest og pony. Vi ønsker tillykke til de heldige vindere:   

Dressur/hest 

Charlotte Stub (1), Maria Crillesen (2), Josephine O’Sullivan (3) 

Spring/hest 

Emilie Toft (1), Ulla Strange (2), Anastasia Dennig (3) 

Dressur/pony 

Maya Schrøder Hemels (1), Josephine O’Sullivan (2), Amalie Bernhoft (3) 

Spring/pony 

Sara Fivelsdal (1), Maya Schrøder Hemels (2), Amanda Ravn (3) 

10. Valg til bestyrelsen m.m 

Ida Bangert, genvalgt til seniormedlem 

Peter Wass, genvalgt til seniormedlem  

Mette Schrøder Hemels, valgt til seniormedlem  

Maria Crillesen, valgt til ungdomsmedlem 

Amanda Ravn, valgt til junior suppleant 

Sara Fivelsdal, genvalg til junior suppleant 

Følgende var ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen:  

Pernille Sletsjøe, seniormedlem 

Anne Fivelsdal, seniormedlem 

Cathrine Holm, seniormedlem  

Rose Bastian Møller, juniormedlem 

Josephine O’Sullivan, juniormedlem 

Johanna L.W. Jensen ønskede ikke genvalg og er udtrådt af bestyrelsen 

Klubrevisor: Camilla Sørensen, revisor suppleant valgt: Hanne Løjmand 

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

11. Evt.  

Springkoordinator Camilla Sørensen henstillede til at alle, der bruger VEK’s springmateriale 

behandler dette ordentligt, rydder op efter sig og ikke mindst sætter alle bomme op i begge 

holdere på støtterne, så ingen bomme efterlades på gruset. Vi skal i fællesskab passe godt på det 

materiale vi har.  

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.  

Referent:  

Anne Fivelsdal, sekretær/VEK   
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