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Referat VEK generalforsamling mandag den 28.3.2022 
 

Valg af dirigent 
Charlotte Stubbe blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen er rettidigt 
indkaldt.  

1. Formandens beretning for 2021 og godkendelse heraf   
Formanden aflagde beretning.  
Der er afholdt 8 bestyrelsesmøder i det forgangne år og mange aktiviteter og opgaver er 
enten løst eller sat i gang.  
Der har været dialog med Elleslettegård ift. VEK’s rolle og der er landet en fornuftig aftale 
omkring samarbejdet.  
Under Corona blev der indført elektronisk dressurskema. Dette skema er videreført og 
håndteres af Maria Crillesen og Anne Fivelsdal. Da mange ønsker dressurundervisning, er der 
indført nye regler for booking af tider. Se opslag på tavlen i rytterstuen.  
Springtræning og bomtræning er populært og koordineres af Camilla Sørensen.  
Bane- og foldkvalitet har været diskuteret i løbet af året med Elleslettegård. Elleslettegård har 
lavet aftale med en banemand, der løbende vedligeholder banerne. Springbanen tromles i 
stedet for at blive harvet og det har hjulpet på, at den ikke bliver så dyb.  
Der er indkøbt nye bomme til ridehuset og nye, brugte bomme til udendørsbanen. Alle 
opfordres til at passe på materialerne. Alle, der bruger bommene – uanset om det er i 
hverdagen, til springtræning (privat eller rideskole) bomtræning mv. skal deltage i malerdag 
og hjælpe med vedligehold af materialer.  
Det er blevet svært at få økonomi i stævneafholdelse og mange andre klubber under DRF er af 
samme holdning. Anne Mohr Ejlerskov fra VEK-bestyrelse er VEK repræsentant i DRF, hvor der 
er fokus på problemet.  
Der har været tale om udskiftning af Kaffeautomaten i rytterstuen.   
Der udbydes 5 eksterne ridehuskort til naboer med restriktioner for brug af banerne.  
VEK og Elleslettegård har opdateret fælles velkomstfolder, der sendes ud til alle når den er 
klar.  
VEK er på de sociale medier og især eksterne sponsorer vil gerne tagges og nævnes på 
Instagram og Facebook. 
Fondsudvalget har haft svære vilkår pga. skiftende medlemmer i udvalget.  
Bestyrelsen har haft en opgave der handlede om at forny indsatsskemaet – bestyrelsen 
kommer med oplæg.  
Der blev udarbejdet plan for etablering af terrænbane bag sommerfoldene, men pga. for stort 
vedligehold er planen droppet igen.  
Der er udarbejdet sikkerhedsprocedure pga. tidligere ulykke i stalden.  
Ny hjemmeside er udarbejdet www.vedbaek-rideklub.dk, hvor hjemmeside og 
betaling/klubmodul er integreret.  
Elleslettegård har lovet mere lys på parkeringspladsen. 
Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.  
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2. Stinne Hjorth-Andersen, forstander Elleslettegård, beretter om hvad der sker på 
Elleslettegård, som har betydning for rytterne og klubben 
Rollen som forstander er at sikre samarbejde og udvikling af Elleslettegård. Stinne berettede 
om udskiftning i personalet, hvor staldmester Ely Moesgaard er flyttet til anden afdeling. 
Henriette Pedersen er ansat som ny staldmester sammen med Cecilie Espersen. 
Elleslettegård er et sted for unge mennesker med særlige behov. Der er plads til 33 beboere, 
der alle hjælpes videre i livet. Elleslettegård har 30 ansatte som beskyttede medarbejdere og 
24 STU-elever. Derudover har Elleslettegård 35 ordinære fuldtidsansatte. Det har stor 
betydning for de ansatte at være en del af fællesskabet på Elleslettegård og Vedbæk Rideklub. 
Alle ansatte har fået arbejdstøj for at sikre arbejdsidentiteten.  
Elleslettegård har fået hjælp af AP Møller fonden til etablering af dyr og natur-linjen og der er 
yderligere givet midler til at bygge nye bofællesskaber. Al energi ændres til bæredygtig energi. 
Spørgsmål vedr. rideskolen skal stilles til Lene Hansen og spørgsmål fra pensionærer skal 
stilles til Cecilie Espersen.  
Der var stor ros til Elleslettegårds personale for arbejdet med at varetage hestene i 
hverdagen.  
  

3. Aflæggelse af regnskab for 2021 og godkendelse heraf 
Klubkasserer Marie-Louise Rasmussen fremlagde regnskabet for 2021, hvor der er et overskud 
på kr. 34.204. Bestyrelsen ønsker tilladelse til at anskaffe en anden brugt kaffeautomat hvis 
den nuværende ikke længere kan repareres. Forslaget var ikke til afstemning, men der var 
ikke umiddelbart opbakning til at investere f.eks. 50.000 kr. i en ny maskine.  
Det blev foreslået, at der blev sat elkedler op, samt kaffe, the og cacao, hvor der kan betales 
for forbruget, alternativt en anden maskine, hvor der ikke er møntindkast, men der betales 
enten kontant i en kasse eller via mobilepay. Bestyrelsen modtager gerne forslag på 
vek.bestyrelse@gmail.com og behandler eventuelle forslag fra medlemmerne. Pernille Mørck 
(pony Daisy’s ejer) bidrager også til rensning af maskinen fremover.  
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.  
 

4. Fremlæggelse af budget 2022 og vedtagelse heraf  
Klubkasserer Marie-Louise Rasmussen fremlagde budgettet for 2022.  
Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen. 
 

5. Beretning / oplæg fra Stævneudvalget 
Astrid Ravnsbæk fremlagde stævneudvalgets beretning. Der er afholdt 3 stævner i 2021 og 
stævneudvalget takkede for al opbakning og hjælp i hverdagen. Nye bomme gør, at der kan 
laves rigtig gode baner. Det fungerer også fint, at privathestene kan komme på fold under 
stævnerne. Springmaterialerne er malede og istandsatte, nu mangler dressurhegnet at blive 
sat i stand.  
I 2022 er der planlagt 3 stævner, med 2 stævner før sommerferien og 1 efter. Til 
dressurstævnet forsøges der for første gang med elektronisk indtastning af dressurresultater.  
Året har allerede budt på et forældremøde og stævne-start-kursus den 26.3, men der deltog 
desværre ikke forældre fra rideskolen.  
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6. Beretning / oplæg fra Aktivitetsudvalget  
Anne Schoubye fremlagde aktivitetsudvalgets beretning.  
Der er arrangementer, der ligger fast hvert år, herunder sommerfest i forbindelse med 
rideskolehestenes sommergræs samt julearrangement.  
I 2022 er der mange aktiviteter på planen, blandt andet horsemanship og foredrag i 
transformerende ridning. En fredag i maj arrangeres hygge med overnatning, derudover 
groomkursus og et dressurkursus. Der bør arrangeres kursus for rideskoleforældre og 
genoptage ryttermærker. Aktivitetsudvalget modtager gerne input og gode ideer til 
aktiviteter. Pernille Mørck blev valgt til aktivitetsudvalget.  
 

7. Valg til bestyrelsen m.m.  
a. Pernille Sletsjøe, senior – ikke på valg 
b. Anne Fivelsdal, senior – ikke på valg 
c. Amalie Dedenroth Bernhoft, ungdom – ikke på valg 
d. Amanda Refslund Ravn, juniormedlem – ikke på valg 
e. Pernille Bennike – senior, genopstiller, blev valgt  
f. Ida Bangert, senior – på valg, genopstiller, blev valgt 
g. Anne Ejlerskov, senior – på valg, genopstiller, blev valgt 
h. Henriette Pedersen, senior – på valg, genopstiller ikke pga. job hos Elleslettegård  
i. Maria Crillesen, ungdom – på valg, opstiller som senior, blev valgt 
j. Signe Ejlerskov, junior – ikke på valg 
k. Klubrevisor: Camilla Sørensen – på valg, genopstiller, blev valgt  

Suppleant for klubrevisor: Anne Schoubye 
Klubkasserer udpeges af bestyrelsen 
Marie-Louise Rasmussen ønsker at stoppe som klubkasserer når ny kasserer findes. 
Bestyrelsen opfordrer eventuelle kandidater til at byde ind på vek.bestyrelse@gmail.com  
 
Seniorsuppleant: Astrid Ravnsbæk, blev valgt  
Juniorsuppleant: Olivia Damgaards Barnard, blev valgt 

 
Evt.  

I den førstkommende weekend den 2-3.april skal der ryddes op på Caroline Mathildestien og alle 
opfordres til at komme og hjælpe uanset om det er en time eller to. John og Elisabeth opfordres 
til at få hjælp fra rideskolen og tage en snak med Lene om det. Der kan evt. være redskaber fra 
Elleslettegård, der kan lånes.   
Se opslag på tavlen i Rytterstuen.  

Mette Kønigsfeldt fra Aktivitetsudvalget ønsker at koncentrere sig om sponsorpræmierne og 
ønsker dermed at træde ud af aktivitetsudvalget. Udvalget søger nye medlemmer. Pernille Mørck 
med pony Daisy meldte sig til aktivitetsudvalget.  

Dirigenten takkede for god ro og orden.  
Den nye bestyrelse mødes den 3.5 kl. 18.30 til konstituerende møde.  
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