Referat fra generalforsamling d. 9. marts 2022
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
• Jesper Baungaard blev valgt.
2. Bestyrelsens beretning
• Af Gitte Holm (se bilag).
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
• Af Eva Egtved. Regnskab godkendt.
4. Godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent for perioden frem til næste ordinære
generalforsamling
• Uændret.
5. Uddeling af pokaler og sløjfer til klubmestre
• Pony dressur:
1. Malene Pelle på Saga
2. Nicoline Iversen på Chivas
• Pony spring:
1. Iben Andsager på Silly
2. Amalie Jessen på Prins
• Hest dressur:
1. Pia Havemann på Dusan
2. Julie Iwersen på Paturo og Maria Feldberg på Maggi
• Hest spring:
1. Karoline Seehagen på Alsas og Christine Egtved på Nanna
2. Karoline Seehagen på Stjerne
6. Behandling af indkomne forslag (Skal være bestyrelsen i hænde senest 5 hverdage før)
• Ingen.

7. Valg af bestyrelse
På valg og ønsker genvalg: Maria Feldberg, Nadja Strojeck
• Genvalgt til bestyrelsen.
Ikke på valg: Gitte Holm, Eva Egtved, Pia Havemann
• Bestyrelsen fortsætter med uændrede poster (konstituering). Dvs. Formand Gitte
Holm, kasserer Eva Egtved, sekretær Pia Havemann, bestyrelsesmedlemmer Maria
Feldberg og Nadja Strojeck.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
På valg og ønsker genvalg: Pernille Gerstrøm, Maria Tønder
• Genvalgt til bestyrelsen.
9. Valg af juniorrepræsentant og juniorsuppleant
På valg: Anne Line Meldgaard, Christine Egtved, Amalie Jessen, tovholder Hans Jørgen
Jessen
• Genvalgt: Christine Egtved, Amalie Jessen og Hans Jørgen Jessen. Desuden ønsker
Karoline Nissen og Iben Andsager også at være med.
10. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
På valg: Lotte Lyst, Vicky Wollesen
• Genvalgt.
11. Evt.
•

•

•

Det er svært for opstalderne at finde rundt i hvad der er klubbens og hvad der er
Hallens område. Der mangler info når der kommer nye opstaldere. Eva Jessen laver
en velkomstfolder.
Der blev spurgt ind til udendørsbanerne og planerne for disse. Bagerste bane bliver
etableret i påsken og midterste bane får nyt sand på. Der holdes møde med Hallen,
hvor bl.a. skallebanen vil komme på tale.
Bestyrelsen spurgte om der er stemning for at hjælpe til ringridning og DHL og tjene
penge til klubben. Der kommer noget på skrift til medlemmerne, så man bedre kan
tage stilling til det.

Med venlig hilsen
Aabenraa Rideklubs bestyrelse

./. Bestyrelsens beretning
Aabenraa Rideklubs vedtægter

Aabenraa Rideklubs generalforsamling d. 9/3-2022
Årsberetning 2021/2022
Velkommen til Aabenraa Rideklubs Generalforsamling.
Vi er glade for at kunne afholde vores generalforsamling til tiden i år, efter vores bestemmelser der siger at
det skal afholdes i februar/marts måned og sidste år blev den først afholdt i juni måned.
Corona er desværre kommet for at blive, men vi har lært at leve med den og der har heldigvis ikke været så
mange restriktioner mere. Medlemmerne har kunnet passe og ride deres heste indendørs og udendørs hele
tiden siden sidste generalforsamling og der har kunnet foregå undervisning.
Vi udsendte en Nytårshilsen til alle Aabenraa Rideklubs medlemmer d.4/1 i stedet for medlemsmødet d
9/1-2022, dette blev aflyst pga. at Corona drillede med høje smittetal. Der informerede vi om, at vi har
sparet penge nok op til, at vi nu har råd til at etablerer en ny udendørs dressurbane, den bageste bane. Nu
kan vi så fortælle, at dressurbanen vil blive etableret i Påsken og samtidig vil den store indendørs bane blive
vedligeholdt med fiber. Vi vil vende tilbage med tidspunkter på hvor banerne vil være lukkede og der vil
forekomme en del kørsel med gravemaskiner m.m. og støj.
Vandingsanlægget til den store indendørs ridehal, håber vi fortsat på bliver opsat inden sommer. Den er
blevet udsat pga. Corona og fordi at hallen har 2 medlemmer der gerne skulle hjælpe med at opsætte
anlægget og de har som bekendt haft travl med at restaurerer den lille stald.
Vi har hyret Tømmer firmaet Federau til at komme med et tilbud, til at reparerer porten til den lille hal og
til at komme med et tilbud til nye porte i begge haller (Pernille).
Der har på Mønterhøj været tiltagende problemer med rotter. Klubben har sørget for at rydde op under
rytterstuen, resten har Hallen stået for. Flere af klubbens medlemmer har gjort et stort arbejde i at
bekæmpe rotterne og vi håber på at det snart er lykkedes at komme rotterne til livs. Vi siger også tak til
Torben og Jette fordi at Vaks er opdraget til, at være en fantastisk rottefænger.
Hallen har fået færdig restaureret den lille stald, så det nu en dejlig lys stald med store nye bokse i. Det har
været et stort arbejde for flere af deres medlemmer, men sikke et flot arbejde, stort skulderklap til dem og
til de klubmedlemmer der har hjulpet med dette.
Samarbejdet med hallen er vigtigt og vi stiler mod at mødes 2-4 x årligt og vores fælles mål, er Mønterhøjs
bedste.

Der har været afholdt nogle gode stævner og især det sidste D-stævner skal nævnes, hvor der var rekord
mange startere af klubbens egne ryttere. Der sås flotte præstationer af heste og ponyer og deres ryttere og
der var en super god stemning og god klubånd.
I Aabenraa Rideklub har vi 3 fantastiske undervisere, Torben, Jette og Sønke og det er kun disse 3 der må
undervise på Mønterhøj i det daglige, vi siger dem stort tak for det kæmpe arbejde de udfører og vi er
stolte af at kunne tilbyde vores medlemmer så kompetente undervisere.
Det er pt. opstartet et spring kursus, der foregår over 4 gange, 1 x i mdr., hvor det ene er afholdt.
Forhåbentlig lykkedes det også med et dressurkursus i fremtiden.
Fondsøgning:
•

Vi har i 2021 fået 10.000 kr. fra ”Frivilligt Socialt arbejde” til et nyt spring.

•

Vi har i 2021 fået 5.000 kr. fra Meldgaard til etablering af ridestier.

•

Vi har i 2021/2022 fået bevilliget 25 % af udgiften til ny anlæggelse af en ny udendørsdressurbane
af Fritidsrådet. Overført til 2022, pga. opsparing til ny anlæggelse af den bageste dressurbane.

•

Vi har i 2021 fået 25.000 kr. af Sydbank til etablering af en ny ridebane.

•

Vi har i 2022 fået 10.000 kr. fra ” Frivilligt Socialt arbejde” til et nyt lydanlæg.

Vi har flere ansøgninger ude på fondsøgninger bl.a. hos WV – der søges der til klub ridejakker (Maria T.)
Vi håber på at der kan komme endnu mere gang i aktiviteterne fremover i Aabenraa Rideklub og at alle
udvalg og medlemmer kan hjælpe til med dette. Alle skulle gerne bevare gnisten til at hjælpe, så at vi
fortsat har en Rideklub med en god stemning, kammeratskab og hvor vi udviser hensyn og respekt for
hinanden, et sted hvor der er plads til alle.
Vi vil gerne tage op her ved GF, om der er interesse for at klubbens medlemmer, vil hjælpe til ved DHL og
til Ringridningen i Aabenraa for at tjene penge til klubben.
Til sidst takker vi alle sponsorerne og alle medlemmerne for deres støtte det forgangne år.

Aabenraa Rideklubs bestyrelse

AABENRAA RIDEKLUBS VEDTÆGTER

§ 1 Navn og hjemsted
Klubbens navn er Aabenraa Rideklub, forkortet ABR. Klubben er hjemmehørende i Aabenraa
Kommune.
§ 2 Formål
Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til
udøvelse af denne idræt, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og
pleje.
§ 3 Dansk Ride Forbund
Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idrætsforbund, hvorfor
klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds
reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte
voldgiftsbestemmelser.

§ 4 Medlemmer
I rideklubben kan optages følgende medlemmer:

•
•
•

Aktive juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18 år

•

Passive støtte medlemmer, der ikke kan deltage i ridesportslige aktiviteter

Aktive seniormedlemmer fra og med det år, de er fyldt 18 år

Stævnemedlemmer, der ikke har ret til at købe facilitetskort, men fortsat kan
være aktive i ridesporten. (Minimum 3 mdr. medlemskab)

Medlemmer under 18 er ikke valgbare til bestyrelsen og har ikke stemmeret, se dog § 8.
Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen.
Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.

Udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 1. januar eller 1.
juli.
§ 4 A Æresmedlemmer
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling.
Diskussion om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes en
skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamling og er valgbare
til bestyrelsen.

§ 5 Hæftelse
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre
forpligtelser.

§ 6 A Karantæne/udelukkelse
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et
medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden måde opfører sig til skade for
klubben.
For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige
bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.
Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder
sted
Bestyrelsens afgørelse kan inden 8 dage indbringes for forretningsudvalget i det distrikt under
Dansk Ride Forbund klubben hører.
Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et forretningsudvalgsmedlem, som er medlem
af ABR, er inhabil.

§6B
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra
klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder.
På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et
flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer tæller som afgivne.
Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig.
Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk
Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger.
Udelukkelsen gælder fra den dag DRF' s disciplinærudvalg godkender udelukkelsen

§6C
I det af 56 B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning,
og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via DRF 's bestyrelse
indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske
udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idrætsforbund, at
vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idrætsforbund
(eksklusion).
§ 7 Kontingent
Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og
forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.
Bestyrelsen er i øvrigt bemyndiget til at ændre alle andre kontingentsatser, men med ansvar
over for generalforsamlingen. Sådanne prisændringer varsles med mindst 1 måned.
Medlemskontingent opkræves halvårligt forud og er forfalden til betaling den 1. februar og 1.
august.
Er kontingentet ikke betalt senest 1 måned efter forfaldsdato, bortfalder medlemmets
rettigheder, og kan kun genopstå mod betaling af restancen.
Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder.
Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke
har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.
§ 8 Bestyrelse og udvalg
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18
år.
Disse vælges på generalforsamling for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.
Der vælges på generalforsamlingen 1 - 2 suppleanter for bestyrelsen for 1 år.
I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af
suppleanterne i bestyrelsen.
Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste
generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.
Bestyrelsen etablerer efter behov et antal udvalg til varetagelse af særligt definerede opgaver.

Hvert udvalgs arbejdsområde, ansvar og beføjelser skal præciseres i en til hvert udvalg
hørende funktionsbeskrivelse. Udvalgenes medlemmer udpeges blandt klubbens øvrige
medlemmer.
Udvalgene udpeger selv deres formand, som referer til bestyrelsen.
Dersom klubben ønsker at modtage lokaletilskud fra det offentlige, må følgende grupper af
personer ikke indvælges i klubbens bestyrelse:

•

Ejere og forpagtere (samt disses ægtefæller eller samlevere) af det ride center, hvor
klubben holder til, såfremt der er et lejeforhold mellem ejer/forpagter og klub.

•

Bestyrelsesmedlemmer for en ejer institution, hvor klubben holder til, såfremt der er et
lejeforhold mellem institutionen og klubben.

•

Ansatte på etablissementet og/eller andre klubansatte I tvivlstilfælde bør den
tilskudsgivende myndighed spørges før indvælgelse.

§ 9 Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende
af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen indkaldes skriftlig ved e-mail. Dagsordenen for mødet skal udsendes senest 2 dage
før mødet, og som minimum indeholde følgende punkter:
1. Godkendelse af referat (dersom der ikke allerede foreligger et godkendt referat, se
nedenfor)
2. Meddelelser fra formanden med orientering om forretningsudvalgets dispositioner
siden seneste bestyrelsesmøde
3. Rapport fra udvalgene
4. Økonomisk rapport fra kassereren
Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6 A.
Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende
For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst 3 af bestyrelsens medlemmer
være til stede og deltage i afstemning.
Sekretæren fører protokol over forhandlingerne og beslutningerne på bestyrelsesmøderne.
Senest 3 dage efter bestyrelsesmødet sendes referatet pr. e-mail til samtlige
bestyrelsesmedlemmer til disses godkendelse.

Indsigelser mod referatets indhold skal fremsættes pr. e-mail til sekretæren inden 1 døgn efter
at det er udsendt.
I det omfang der ikke er fremsendt indsigelser, er protokollatet at anse for godkendt, om
hvilket sekretæren påfører protokollatet en underskreven påtegning.
Fremsatte indsigelser behandles på næste bestyrelsesmøde, medmindre de er åbenbart
berettigede og derfor umiddelbart kan danne grundlag for sekretærens korrektion af referatet.
Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. underskrives protokollen af
bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.
Sammen med protokollatet udsender sekretæren et beslutningsreferat, der hurtigst muligt
offentliggøres på klubbens hjemmeside til klubmedlemmernes orientering.

§ 10 Prokura
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde.
Prokura kan meddeles to i foreningen, f.eks. formand/-næstformand - kasserer, der er
bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt
pantsætning, som er følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af
vedtægternes § 11.
Der bør ikke meddeles eneprokura.

§ 11 Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den
ordinære generalforsamling afholdes i februar/marts måned.
Indkaldelse af generalforsamlingen skal offentliggøres på klubbens hjemmeside og sendes pr.
e-mail til klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel.
Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent

5.
6.
7.
8.

Uddeling af pokaler

Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent for perioden frem til næste
ordinære generalforsamling
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse
Valg af suppleanter til bestyrelsen

9.
10.
11.

Valg af juniorrepræsentant og juniorsuppleant
Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant
Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
5 hverdage før generalforsamlingen.
Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har
været medlem af klubben i mindst 3 måneder og ikke er i restance med kontingent eller
andre betalinger til klubben.
Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg, pantsætning og anden erhvervelse
eller afhændelse af fast ejendom samt om overgang til selvejende institution.
På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal.
Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog § 12 og § 15.
Afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindst 2
tilstedeværende medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 6 B og 6 C.
Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.
Der kan stemmes ved fuldmagt.

§ 12 Vedtægtsændringer

Til forandring af vedtægterne kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.
Enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til DRF til godkendelse.
§ 13 Regnskabsåret
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 1 på
den ordinære generalforsamling, for 1 år ad gangen valgt revisorer.
Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og
kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.

§ 14 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt,
eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom
med angivelse af dagsorden.

Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregning.
I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter
begæringens modtagelse.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som den ordinære
generalforsamling, jfr. § 11.

§ 15 Opløsning

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden
med mindst 14 dages mellemrum afholdte ekstraordinære generalforsamlinger.
Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med
mindst 3/4 af de afgivne stemmer.
Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal.
Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter inden for distrikt 8.

§ 16 Vedtægterne
Ovenstående vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 18. august 1954
og er efterfølgende ændret på generalforsamlingerne den 16. februar 1966, den 9. februar
1972, den 24. november 1977, den 3. november 1987, den 20. november 1991, den 24.
februar 1992, den 2. marts 1994, den 21. marts 2014, 24. marts 2015, den 5. marts 2019,
den 3. marts 2020 og nu på den ordinære generalforsamling dags dato den 9. juni 2021.

Jes

