
 
 

 
Referat ordinær generalforsamling Helsinge 

Rideklub 19. februar 2020 i Rytterstuen. 
 
Indledningsvis blev de ryttere, som havde kvalificeret sig i HSK Top 3 i dressur og spring, hyldet. Alle 

modtog fine præmier fra Heri i Helsinge. Se HSK hjemmeside for resultater. 

Valg af dirigent og referent: 
 
Charlotte Bagge blev valgt til dirigent og Søren Helmer Nielsen til referent. 
Charlotte Bagge konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 
 
1. Formanden og udvalgsformændenes beretninger.  

a. Formandens beretning indeholder ligeledes stævneudvalgets aktiviteter 
igennem året. 

Formanden har varetaget en del flere poster i løbet af året: stævneudvalg, aktivitetsudvalg, 

stævnekøkkenet, kassererposten, landsstævnegruppen og formandsposten. 

Det meste af året har de frivillige kræfter brugt på, at gøre klar til pony spring landsstævne i 

august. Et stævne, der i den grad manglede opbakning fra rideforbundet og som druknede i 

regn. Trods de forringede betingelser fik klubben megen ros for planlægningen og banerne. Så 

de ryttere som valgte at deltage var meget tilfredse. 

På grund af det dårlige vejr i under Landstævnet druknede bunden i det store ridehus og 

bunden blev ødelagt og skulle udskiftes. Dette dækkede forsikringen heldigvis. Dog havde vi lidt 

udfordringer med at få banen tilbage i samme stand som tidligere. Det er lykkedes nogenlunde i 

2. forsøg. 

Vi har fået nye naboer på Hyldebjerggård som er de sødeste hjælpsomme mennesker. Vi har 

fastholdt vores aftale om at låne jorden, så vores heste stadig kan komme på fold. 

Medlemstallet er steget med 20% i rideklubben og vore elevskole har ligeledes set fremgang på 

små 15%. Dette er et super resultat da på tendensen på landsplan faktisk er for nedadgående. 

Dertil har vi haft et fint flow på udlejning af bokse, hvilket vil sige fuld belagt stald igennem hele 

året. 

Elevskolen har fået bevilliget en sum efter at have ansøgt Nordea fonden om penge til en 

seniorelevhest, nu mangler vi blot bare at finde den. Så kender du en sød en må du gerne sige 

til. 

Vi har afholdt mange stævner i både dressur og spring i alt 28 dage fordelt på 17 dages spring 

og 11 dages dressur.  Vi har oplevet, at flere vil gerne hjælpe til med de forskellige op har når et 

stævne skal afholdes, det være banepersonale, kritikhenter, skriver for dommeren, køkken og 



 
 

cafe personale samt i administrationen og de hjælpere vi har, er gode til at give den en skalle. Vi 

mangler dog lige de sidste i stalden og evt forældre som gerne skulle give en hånd under 

stævnerne. Men stort og ydmygt tak til dem som trofast står her stævne efter stævne.  

På personale siden har vi sagt farvel til Maja beriderelev som skulle videre i sit forløb ligesom vi 

sagde farvel til Cecilie, der blev uddannet hestemanager. Derfor har vi budt Nanna velkommen, 

som ny beriderelev. 

Vores certificeringer, er næsten helt på plads og vil blive fulgt til dørs af Marianne og Mette.  

Klubbens regnskab viser en beskedent overskud på kr. 15.000, hvilket bestyrelsen anser for 

tilfredsstillende. Det skal bemærkes at vi bliver bl.a. opkrævet at gebyr i omegnen af kr. 10.000 

når folk vælger at betale med andet end dankort i vores klubmodul for ydelser. Så hvis vi kan 

begrænse dette ville det spare klubben for en del penge. 

i.  
b. Formanden fra fonden 

i. Gav et indblik i fondens opståen og hvilke opgaver fonden varetager.  
2. Fremlæggelse af regnskab v. Formanden 

a. Regnskabet er godkendt med et lille overskud 15.000 kr. 
3. Indkomne forslag: Vedtægtsændring vedlagt og vedtages. 

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

 
4. Fastsættelse af kontingent: 

Det blev besluttet, at fastholde det nuværende niveau for årskontigent for medlemskab af 
HSK, nemlig 450 kr. for seniorer og 300 kr for juniorer. Dette er stadig områdets billigeste 
som er en af klubbens målsætninger. 

 
5. Valg af bestyrelse: 

Ikke på valg 

• Katrine Bauer Formand (2021) 

• Søren Helmer Nielsen sekretær (2021) 
Bestyrelsen derudover af:  

• Næstformanden Andrew Sargent fortsætter og er derfor valgt indtil 2022 

• Anna Kreiner, bestyrelsesmedlem fortsætter og er derfor valgt indtil 2022 

• Ny Kasserer; Christina Sargent. Valgt for 2022 
 

 
6. Valg af 2 interne revisorer: 

Valgt 
Laila Nebel intern revisor for ét år indtil 2021. 

• Lasse Rafn revisor suppleant for ét år indtil 2021. 
7. Valg af fanebærer + suppleant:  

Valg 

• Erik Olsen fanebærer for ét år indtil 2021. 



 
 

• Lasse Kreiner fanebærer suppleant for ét år indtil 2021. 
8. Valg af udvalgsformænd: 

• Stævneudvalgsformand  
o Linda Line Broch 

• Aktivitetsudvalgsformand  
o Louise Matzen Larsen 

 
9. Eventuelt. 

a. Rideskolens aktiviteter og opbakning fra forældrene blev drøftet. Der er et ønske om 
at få eleverne fra rideskolen til at føle sig som en del af rideklubben. Der må ikke væ-
re et de eller os. I det daglige vil der blive arbejdet på at inddraget forældre og elever 
mere i klubbens aktiviteter, gøre dem nysgerrige på, hvad der ellers sker i klubben. 
Det blev bemærket, at rideskolen danner grundlaget for klubbens eksistens i form af 
det økonomiske tilskud. Derudover vil det være dejligt, hvis elever og/eller forældre 
havde lyst til at hjælpe til ved stævnerne. 
 

b. Antallet af stævner og tidspunktet for afholdelse af disse vil umiddelbart være ufor-
andret. Indtægterne fra stævnerne holder bokslejen nede og stævnedagene er lagt, 
hvor erfaringen fortæller, at der er flest tilmeldte – også selv om dette ligger i ferier 
og på helligdage. Der er forståelse for, at alle ikke kan være lige meget med hver 
gang, men for at få tingene til at fungere, er det vigtigt, at alle løbende hjælper til. 

 

c. Bestyrelsen har udarbejdet en vedligeholdelsesplan og prioriteret denne. Opgaverne 
løses efter de midler, der er til rådighed. Hvornår tingene kan blive udbedret vides 
ikke, men af større vedligeholdelsesarbejde har bestyrelsen bl.a. fokus på: 

i. Omlægning af folde og udbedring af hegn 
ii. Nyt tag på det lille ridehus  
iii. Nyt tag på privatstalden 

 
d. Bestyrelsen introducerede kort til et arbejde som er ved at tage form omkring en 

Mission og vision for HSK. Bestyrelsen finder det sundt, at drøfte hvorfor vi har lyst til, 
at bruge vores tid og ressourcer i klubarbejdet - endda frivilligt. Værdier, mission og 
vision er med til at sætte retning og skabe forståelse for, hvad vi vil opnå, hvordan vi 
vil gøre det og hvilket miljø/adfærd vi ønsker i vores klub. Bestyrelsen er overbevist 
om, at det vil være med til at skabe større motivation og engagement blandt vores 
medlemmer. Plancher vil blive hængt op i klubben i nærmeste fremtid. 

 
10. Honnør for rideklubben 

 
 Vi afsluttede med et 3 gange hurra/ leve for Helsinge Rideklub. 


