
 

 

Referat fra generalforsamling VEK den 18. marts 2019  

 

1. valg af dirigent  

Charlotte Stub er valgt. GF er indkaldt rettidigt.  

2. formandens beretning og godkendelse af den  

Ida beretter om at de typiske henvendelser vedr. drift af faciliteter, fx bundforhold, lys, porten mv.  

Aktiviteter i 2018: sommerfest, malerdag (blev aflyst), julestævne, julefrokost (aflyst pga. for få tilmeldte), 

stævnetilmeldingskursus.  

Økonomi: der er kommet godt styr på saldolisterne.  

Desværre har vi mistet mange medlemmer i 2018. Der er behov for at vi tiltrækker flere i 2019, hvis det skal 

løbe rundt. Desværre også ledige bokse, og derfor manglende indtægter for ridehuskort.  

Opgaver som altid skal løses i løbet af året: tømning af kaffemaskine og solarium og indsætte penge i 

banken. Koordinator af undervisning, koordination af foldordning.  

Vi har i bestyrelsen talt om muligheden for at få klubtrøjer igen. Vi har undersøgt forskellige muligheder. 

Der er stemning for sweatshirts/hoodies – særligt blandt de yngre piger ☺  

Vi har også behov for at der skaffes sponsorer – vi savner en, der har lyst til at tage den opgave.  

Der har været gode stævner som har givet flot overskud. Cille vender tilbage om lidt med beretning. 

CaféElle har også haft et flot overskud takket været Anja og Anne.  

Beretningen godkendes af GF.  

3. fremlæggelse af regnskab for 2018 og godkendelse  

Marie-Louise er intern revisor og fremlægger regnskabet. Henriette spørger om ridehuskort er inkl. dem fra 

rideskolehestene. Det bekræfter bestyrelsen. Elle betaler ca. 32.000 kr. i ridehuskort, og det har gjort en 

stor forskel for 2018. 

 GF godkender regnskabet.  

  



4. fremlæggelse af budget 2019 og vedtagelse  

Formand Ida Bangert fremlægger budgettet. 

På baggrund af tomme bokse, og manglende hænder på vigtige poster som fx stævneudvalg og caféen er 

der budgetteret forsigtigt igen.  

Ida spørger til om der er stemning for at genindføre indsatsskemaer. Det drøftes i plenum hvordan 

stemningen er. Elisabeth foreslår at man indfører en slags sms-system, hvor man kan ”udbyde” opgaver 

som folk kan melde ind på. Det er inspireret af Kræftens Bekæmpelse som Louise også kender.  

GF vedtager at indsatsskemaer må genindføres.   

GF vedtager budgettet for 2019.   

5. oplæg fra stævneudvalget  

Johanna Walsøe vil rigtig gerne melde sig til stævneudvalget. Camilla (Kenzo) vil også gerne være med. 

Både Camilla og Johanna har dog svært ved at skulle være til stede på selve stævnedagene, men vil gerne 

hjælpe med planlægning. Anne Fivelsdal melder sig også til stævneudvalget. Henriette oplyser, at hun kan 

være banebygger (gratis) når det er E-stævner.  

6. uddeling af championater 2018  

Dressur hest:  

 

1. Louise og Cirkeline  

2. Maria og Hanky  

3. Fie og Ozzy.  

 

Dressur pony: 

 

1. Zöe og Moondancer 

2. Sara og Ferrari  

3. Harlekin og Josefine  

 

Spring hest:  

 

1. Lisa og Cojack 

2. Laura og Highline 

3. Johanna og Safir 

 

Spring pony: 

 

1. Sara og Ferrari  

2. Amalie og Alia 

3. Zöe og Nicky 



7. valg til bestyrelsen  

a. Ida Bangert, senior, formand – ikke på valg  

b. Fie Gammeltoft senior, – næstformand – på valg – ønsker ikke genvalg  

c. Lisa Petrén Bach Hansen senior, – flyttet udtrådt af bestyrelsen  

d. Cecilie Hjelm, senior – ikke på valg men ønsker at udtræde 

e. Anne Schoubye, senior suppleant indtrådt i stedet for Lisa – ønsker ikke at blive valgt ind  

f. Vibe Hald, senior, flyttet udtrådt af bestyrelsen  

g. Peter Wass, senior – ikke på valg 

h. Maria Crillesen, ungdom – flyttet, udtræder 

i. Johanna Walsøe Jensen, ungdom – ikke på valg  

j. Laura Svanekjær, junior – flyttet, udtrådt af bestyrelsen  

k. Sara Forsman Pedersen, ungdom, suppleant – nyvalgt ungdomsmedlem 

l. Pernille Sletsøe, senior – nyvalgt 

m. Anne Fivelsdal, senior – nyvalgt 

n. Cathrine Holm, senior – nyvalgt 

o. Rose Bastian-Møller, junior – nyvalgt  

p. Josphine O’Sullivan, junior – nyvalgt 

q. Klubrevisor: Marie-Louise Rasmussen – genvalgt 

 

- Sara Fivelsdal vælges som juniorsuppleant 

- Mette Schrøder vælges som seniorsuppleant  

- Camilla Sørensen vælges som revisorsuppleant 

Anja stopper i caféen pr. dags dato og folk opfordres til at melde sig, da caféen er meget vigtig for vores 

indtjening og stævner. Anne trækker sig også. Både Anja og Anne er dog tilgængelige for spørgsmål mv. 

Elisabeth vil gerne hjælpe med at handle ind, hvis nogen sender besked om hvad hun skal købe.  

8. eventuelt  

Der uddeles takkegaver til Anja, Cille, Ulla og Fie.  

Johanna meddeler at problemer med kaffemaskinen kan meldes til hende eller Anemone eller deres 

farmor Grethe.  

 

Referent Cecilie Mejer Hjelm 


