
 
 

Referat af ordinær generalforsamling i Helsinge Rideklub, 
afholdt onsdag d. 13. februar 2019 

 

Indledningsvis blev de ryttere, som havde kvalificeret sig i HSK Top 3 i dressur og spring, 

hyldet. Alle modtog fine sponsor præmier fra Guns and Country i Helsinge. Se HSK hjem-

meside for resulater. 

 

Valg af dirigent og referant: 
Charlotte Bagger blev valgt til dirigent og Søren Helmer Nielsen til referant. 
Charlotte Bagger konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 
 
Agnete Christensen var tilstede både som formand for Helsinge Ridecenter og som 

formand for Oldboys udvalget. 
 

1. Formanden og udvalgsformændenes beretninger.  
 

Formanden Katrine Bauer: 
Vi startede med at komme i en sand facebook/mail shitstorm. pga de nye regler om at 

dele ponyklasser. Vi fik dog gennemført et succesrig stævne.  

I år var det ikke sygdom, der ramte os men en utrolig lang og varm sommer. Der var 

tvivl om, hvorvidt vi stadig ville være i live ved årets udgang. Takket være nogle 

forstående leverandører, pensionærer, frivillige og personalets indsats fik vi nogle 

aftaler i hus, der gjorde, at alle, både 2 og 4 benede, fik mad.  

Vores elevskolecertificering er desværre stadig ikke kommet helt i hus, men er på 

nuværende tidspunkt tættere på end før. Marianne arbejder på sagen. 

Elevskolen har fået 2 nye elevheste i året Cool og Attent, dem er vi super glade for. 

Klubmodul, vores betalingssystem, fungerer rigtig godt. Vi er ikke i tvivl om, at vi har 

gjort det rigtige her. Vi har ingen restancer, ligesom man kan betale via mobilepay for 

ridehuskort er meget nemt og bekvemt. Ingen glemte penge i lommerne. 

I Påskeridelejren gjorde vi klar til en lang stævnesæson ved at opfriske spring med 

søm, skruer og maling. 

Så har klubben jo haft 80 års jubilæum. Vi har fejret det hele året med jubilæums-

rosetter. I sommers havde vi et 4 dages jubilæumsstævne, afsluttende med hyggelig 

reception med opvisning, lotteri, slushice og dejligt vejr. 

Vi har ansat Eirin en norsk 1. års beriderelev, da Cecilie er færdiguddannet og har 

forladt os. Eirin øver sig på dansk og har både elever i elevskolen og privat. 



 
 

I efteråret solgte vi lodder for diabetesforeningen. Laura og Carla var super dygtige 

og solgte flest lodder. Som tak har de modtaget en klubjakke hver. Vi tjente 2.800 kr. 

til klubben. 

2019 (8-11 august) skal vi holde landsstævne i ponyspring… sponsor, frivillige. Vi 

skal have gjort staldene klar til ”lov om hestehold”. Vi skal have mere fokus på 

elevskolen og så holder vi vejret, mens vi afventer afklaring på ”vores” folde. 

Stævneudvalget: 
 

Stævneudvalgsformand Camilla Poulsson:  
HSK har afholdt 20 stævner fordelt på i alt 37 stævnedage henover året. Vi har omsat i 
startgebyr for mere end 575.000 kr, hvoraf klubbens indtjening har været på ca. 
350.000. Hertil kommer der omsætnigningen i caféen, der fremgår af regnskabet. 
 
Fra generalforsamlingens side blev der spurgt ind til, hvorvidt stævneudvalget for-
ventede, at klubben ville tjene penge eller ej på at afholde det forestående lands-
stævne for ponyspring i (8. – 11.) august. Det kom sig af, at man havde set andre 
eksempler på, at det var svært at få økonomien til at hænge sammen. Hertil svarede 
stævneudvalget, at det som udgangspunkt ikke var udvalgets hensigt at tjene penge 
på landsstævnet.  
 
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen drøftet dette forhold og understreger, at det 
skal være hensigten at tjene penge på landsstævnet. Afviklingen af stævnet vil helt 
sikkert kræve en stor indsats og vil komme til at involvere mange af klubbens 
medlemmer. Der er derfor oprettet et landstævneudalg, som arbejder på budgetter og 
de aktiviteter, som skal finde sted under stævnet for at, det kan blive en succes. 
Landsstævneudvalget og bestyrelsen vil derfor benytte lejligheden til at opfordrer til 
hele klubbens opbakning. Landstævnet udvalget vil løbende informere om udviklingen 
og indkalde til et informationsmøde. 
  

Aktivitetsudvalget: 
Der var ikke noget at berette fra aktivitetsudvalget, men i 2018 har der været afviklet 
en fastelavnsdag samt en påske-, sommer- og efterårsridelejr.  
 

 
2. Fremlæggelse af regnskab v/Zandra Pihl: 
 

Regnskabet viser et overskud på 36.000 kr. Ud fra en omsætning på ca. 1.350.000 kr.  
 
Som det fremgår af regnskabet, er udgifterne til foder steget, hvilket skyldes den 
varme sommer. Udgiftsstigningen er dækket ind via forhøjet opkrævning af udgiften til 
foder hos pensionærerne i privat stalden. 
 
Indtægterne fra Rideskolen er gået en anelse tilbage i forhold til 2017, hvilket anses 
for normalt udsving.  

 
 



 
 

3. Indkomne forslag:  
 

Det blev konstateret, at der ikke var kommet forslag, som skulle tages med på 
generalforsamlingen.  
 
 

4. Fastsættelse af kontigent: 
 

Det blev besluttet at fastholde det nuværende niveau for årskontigent for medlemskab 
af HSK, nemlig 450 kr. for seniorer og 300 kr for juniorer.  
 

 
5. Valg af bestyrelse: 
 

A: Katrine Bauer var på valg som formand og blev genvalgt for 2 år. (På valg i 2021) 
B: Andrew Sargent var ikke på valg som næstformand. (På valg i 2020) 
C: Susanne Crone ønskede ikke at genopstiller som sekretær. I stedet stillede Søren 

Helmer Nielsen op som ny sekretær. Han blev valgt for 2 år. (På valg i 2021) 
D: Zandra Pihl var ikke på valg som kasserer. (På valg i 2020) 
E: Anna Kreiner var ikke på valg som almindeligt bestyrelsesmedle. (På valg i 2020) 
 
 

6. Valg af 2 interne revisorer: 
 

Erika Kibsgaard blev genvalgt som intern revisor for ét år. 
 
Laila Nebel blev genvalgt som revisorer suppleant for ét år. 

 
 

7. Valg af fanebærer + suppleant:  
 

Erik Olsen blev genvalgt som fanebærer for ét år. 
 
Lasse Kreiner blev genvalgt som fanebærer suppleant for ét år. 

 
 

8. Valg af udvalgsformænd: 
 

Camilla Poulsson blev genvalgt som formand for stævneudvalget for ét år. 
 
Nadia Bentsen blev genvalgt som formand for aktivitetsudvalget for ét år. 

 
 

9. Eventuelt. 
 

Erik Olsen og Lene Larsen blev begge udnævnt til æresmedlemmer. 
 

10. Honnør for rideklubben 
 

Fanebærer Erik Olsen udråbte et 3 foldigt leve for HSK. 


