
 
 

Dagsorden ordinær generalforsamling Helsinge 
Rideklub 23. februar 2022 i Rytterstuen. 

 
Valg af dirigent og referant: 
 
1. Formanden og udvalgsformændenes beretninger.  

Corona behøver jeg vist ikke nævne, det har gjort det svært at være menneske og ikke 
mindst, det at have hest, få stævner, strikse regler om mundbind   

Vi fik taget hul på hegnsproblematikken, resten af hegnet rundt om foldene følger i 
foråret 

Mette Rafn, der har jo desværre været sygemeldt det meste af året, men nu er der lys 
forude og Mette er snart tilbage igen. 

Her vil jeg gerne takke vores beriderelever, der er blevet dygtigere i styring ift. daglig 
drift. 

Elevskolen 

Vi nåede at afholde ridelejr. Jubi for det og afholder også sommerlejr i år uge 26. 

Linea har gennem året afholdt mange aktiviteter for elevskolen og har holdt liv i vores 
kæpheste 

  

Stævner:  

På trods af Covid afholdt 12 springstævner og 8 dressurstævner som har givet klubben 
en nettoindtægt på knap 70000. Det skal bemærkes at stævnerne har været mindre pga 
restriktionerne.  

Det er bl. a. gennem stævnerne vi har fået penge til foldhegn. 

Vi er ligeledes i gang med at få etableret en ridesti til brug for pensionærer, elevskolen 
og de 2 gårde omkring os. 

Ydmygt tak til alle de frivillige kræfter, der hjælper gang på gang.   

Vi har søgt diverse hjælpepakker og har fået bevillget 117.000 for aflyste stævner og 
mistede indtægter 

Regnskab: 

Året s regnskab giver et underskud på 70.000 med en omsætning på 1.300.000. Bemærk 
at det nye hegn er indlagt i regnskab 2021. 

 
2. Fremlæggelse af regnskab v. Formanden 

a. Regnskab udviser et underskud. Henstiller at man betaler med dankort 
kontingent staldleje mv. således at klubben undgår at betale gebyr.  
 

3. Indkomne forslag Pia Nielsen:  



 
 

1) At det tilføjes i eksisterende og kommende staldkontrakten, at man som pensionær er forpligtiget 

til at hjælpe 5 timer/md/boks med det arbejde, der er behov for, for at klubben kan fungere. Dette 

være sig hjælp til afvikling af stævner og andet nødvendigt arbejde såvel inde som ude på klubbens 

arealer. Sker dette ikke, opkræves man 500 kr./boks/md., og man kan ikke stille op til stævnestart i 

klubben.  

Alternativt kan bokslejen sættes op med f.eks. 750 kr./boks/md. som tilbagebetales, når 5 timers 

arbejde er udført.  

Det opleves, at flere pensionærer begrænset eller i næsten ingen grad hjælper til i klubben, hver-

ken i det daglige eller til stævner til trods for, at alle pensionærer modtager ens goder fra bl.a. 

stævneindtægter i form af nedsat boksleje og adgang til at deltage i stævner. 

 

Beslutning: Er man opstaldet på HSK, har ridehuskort eller blot medlem af HSK opfordres man til at 

tage del i nogle klart definerede aktivitetsudvalg. Disse udvalg defineres på et kommende 

staldmød/medlemsmøde. 

 

2) At det er forbudt at ryge på hele matriklen, såvel inde som ude. Det opleves, at cigaretskodder og 

pakker efterlader bl.a. i blomsterkrukker i forventning om, at nogen rydder op efter dem. 

 

Beslutning: Rygning skal ikke forbydes på matriklen. Se staldreglement for regler for rygning. Dog 

opleves problemet typisk ved stævner, hvorfor det skal fremhæves i Equipe til stævnerne at skoder 

placeres i de dertil indrettede askebægerer. 

 

3) At det er forbudt at have løse heste i det lille ridehus uden opsyn, at sidde på hesten/ponyen og ride 

ind/ud af døren ud mod springbanen ved det store ridehus samt at efterlade hesten gennem 

længere tid uden opsyn på staldgangen. Alle tre forhold er nævnt alene ud fra et sikkerhedsmæssigt 

hensyn.  

4) Forlaget har løst sig selv. 

4. Fastsættelse af kontingent:  uændret.450  
a. Bestyrelsen foreslår  

5. Valg af bestyrelse: 
På valg 

• Andrew Sargent, Næstformand valgt 

• Christina Sargent, Kasserer valgt 

• Bestyrelsen uændret:  

• Formand Katrine Poulsson.  

• Sekretær Søren Helmer Nielsen  

• Hanne Espersen. 
 

6. Valg af 2 interne revisorer: 
På valg 

• Laila Nebel intern revisor for ét år – valgt. 

• Lasse Rafn revisor suppleant for ét år – valgt. 
7. Valg af udvalgsformænd: 

• Stævneudvalgsformand  



 
 

o Christel Danner valgt 

• Rideskoleudvalg 
o Linea Skræp valgt 

9. Eventuelt. 
 
Emner til som skal drøftes: 

• Det nye hegn kom til diskussion da en hest var fanget på en af de små sygefolde.  

• Rævegrav fjernes eller kastes til på vallak folden. 

• Arbejdsdage eller weekender ønskes så vi får klubbens arealer opdateret. 

• Det opfordres til oprensning af folde  

• Udmeldes om hvornår stævner finder sted og hvornår der kan rides efter stævne 
afslutning mv. 

• Rotter er et stort problem bestyrelsen er på opgaven. 
  
10. Honnør for rideklubben 


