
Ordinær generalforsamling Vallensbæk Rideklub 23.03.2022 

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

Dirigent: Tina Foldager 

Referent: Bibi Hollenberg 

Stemmetællere: Cecilie Jensen og Birgitte Kronborg 

 

Generalforsamlingen er lovligt indvarslet via hjemmeside og på mail.  

Antal stemmeberettigede: 16 

 

2. Bestyrelsens beretning og visioner for det kommende år ved formand Emilie R. Johansen 

Formandens beretning vedlægges fra formanden. 

 

- Ingen spørgsmål til formandens beregning. 

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år ved kasserer Britha 

Skov Jensen. 

- Årsregnskab har ligget på klubbens hjemmeside til gennemlæsning for medlemmerne. 

- Det er svært at opstarte en rideklub, men med stor opbakning fra klubbens medlemmer og fra 

Vallensbæk kommune er det lykkedes med et overskud. 

- I alt overskud på klubdrift 11.315,- 

- Indtægter stævner kr. 244.757,- 

- Omkostninger er udspecificeret under stævneudgifter, Materialer er bla. Bjælkehytte, 

bogstaver til dressurbane, numre til springbane mm. 

- Der er aftale med Vallensbæk kommune at samlet omsætning deles ligeligt mellem kommunen 

og klubben. 

- Årets omsætning er et overskud på 36.125,- 

 

Ingen spørgsmål til regnskabet. 

Regnskabet er godkendt. 

 

4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og godkendelse af budget for 

det kommende år. 

- Budget har sammen med regnskabet ligget på klubbens hjemmeside til gennemlæsning for 

klubbens medlemmer. 

- Budgettet gennemgås og der forventes et samlet overskud på kr. 38.438,- 

- Kontingent, bestyrelsen foreslås til at gælde fra næste år,  Passive medlemmer til 100,-  

- Indførelse af kæphestekontingent gældende med det samme fastsættes til 100,- 

 

Budgettet og kontingentændringer er godkendt 

 

5. Behandling af indkomne forslag: 

- Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 



Birgitte har spørgsmål vedr. indkaldelse til generalforsamling. Der bør rettes omkring udsendelse af 

mail så alle medlemmer modtager korrekt mail omkring indkaldelse. Bestyrelsen oplyser at de er 

overgået til klubmodul, så det kommer til at foregå korrekt fremadrettet. 

Ingen ønsker skriftlig afstemning. Det vil blive stemt ved håndsoprækning. -  16 stemmer for, så 

vedtægtsændringer er vedtaget. 

 

6. Valg af bestyrelse 

a. Valg af formand – Ikke på valg 

b. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Britha Skov Jensen – Genvalgt 

 

Julie Bisgaard – Ønsker ikke genvalg, bestyrelsen foreslår Henrik Jørgensen –  

Henrik Jørgensen er valgt. 

 

Sofie S. Clausen ønsker at udtræde af bestyrelsen (valgt 2021 for en 2-årig periode) bestyrelsen 

foreslår Louise Marie Bak til den resterende periode på 1 år.- 

Louise Bak er valgt 

 

c. Valg af juniorrepresentant for 1 år – Michelle Jensen - Genvalgt 

 

d. Valg af suppleanter til bestyrelsen – Emma Bøjer - Genvalgt 

 

 

7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant for et år 

Revisor: Pia Stiller er valgt 

Revisorsuppleant: Karsten Hein er valgt 

 

8. Evt. 

Bestyrelsen oplyser at de har arbejdet på at få en samarbejdsaftale på plads med Vallensbæk 

rideakademi og Vallensbæk kommune, aftalen er på plads og vil blive underskrevet på først 

kommende generalforsamling. 

Der er lavet samarbejdsaftale med Trec danmark, De vil fremadrettet komme til at være tilknyttet 

rideakademiet. Der er allerede planlagt arrangementer med bla. Generalforsamling og DM i Trec. 

Formanden takker dirigenten og referenten for hjælpen. 

 

Dirigenten afslutter generalforsamlingen og takker for god ro og orden. 

 

 


