
 

Referat fra generalforsamling d. 27. februar 2023 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent  

• Jesper Baungaard blev valgt. 

 

2. Bestyrelsens beretning  

• Gitte Holm fremlagde beretningen. Se bilag. 

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse  

• Eva Egtved fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent for perioden frem til næste ordinære 

generalforsamling  

• Kontingentet er uændret. 

 

5. Uddeling af pokaler og sløjfer til klubmestre  

• Pony dressur: 

 2. plads:  Frederikke Alminde Wollesen på Fralde 

 1. plads:  Nikoline Eriksen Iversen på Rughaven Chivas 

• Hest dressur: 

 2. plads: Maria Feldberg på Haflingegaarden Margaritta 

 1. Plads: Emma Louise Jensen på Thor Eliselund 

• Pony spring: 

2. plads: Nanna Breindal Oechsler på Suckfield Mistress 

1. plads: Iben Warming Andsager på Triple Trees Silly 

• Hest spring  

2. plads: Theresa Amtkjær Tygesen på Lamborghini 

1. plads: Emma Louise Jensen på Thor Eliselund 

 

6. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 5 hverdage før)  

• Der var ingen.  



7. Valg af bestyrelse  

På valg: Gitte Holm, Eva Egtved, Pia Havemann  

• Eva Egtved ønskede genvalg og fortsætter i bestyrelsen. Gitte Holm og Pia Havemann ønskede ikke 

genvalg. Julia Ann Baker og Pernille Gerstrøm blev valgt ind i bestyrelsen. 

 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen  

På valg: Pernille Gerstrøm, Maria Tønder  

• Maria Tønder ønskede genvalg og fortsætter som suppleant. Lotte Lyst blev valgt som suppleant. 

 

9. Valg af juniorrepræsentant og juniorsuppleant  

På valg: Christine Egtved, Amalie Jessen, Karoline Nissen, Iben Andsager og tovholder Hans Jørgen Jessen  

• Christine Egtved, Karoline Nissen, Iben Andsager og tovholder Hans Jørgen Jessen ønskede ikke 

genvalg. Amalie Jessen vil gerne fortsætte som juniorrepræsentant. Udvalget kan supplere med 

flere juniorer. 

 

10. Valg af en revisor og en revisorsuppleant  

På valg: Lotte Lyst, Vicky Wollesen  

• Susanne Bech blev valgt som revisor og Vicky Wollesen blev suppleant. 

 

11. Evt.  

• Der blev spurgt til el. Halbestyrelsen tager sig af det, men i samarbejde med klubben. Der 

samarbejdes om at holde strømforbruget nede.  

 

Den 27. februar 2023 

 

 

./.   Årsberetning 2022/2023 

       Aabenraa Rideklubs vedtægter 

 



Aabenraa Rideklubs Generalforsamling d. 27/2-2023 

 

Årsberetning 2022/2023 

 

Velkommen til Aabenraa Rideklubs Generalforsamling. 

 

Året er gået, og der har været mange positive forandringer i rideklubben såvel har der 

også været en del udfordringer. 

 

Corona er nu ikke en samfunds kritisk sygdom længere, men desværre er der kommet 

følgevirkninger herefter og efter krigen i Ukraine. Familien Danmark sparer penge og bliver 

mere hjemme, alt er blevet dyrere, det er også blevet dyrere at have hest og strømmen er 

blevet meget dyrere. Vi siger tak for at klubbens medlemmer er med til at spare på 

strømmen på rideskolen og vi skal fortsat tænke os om angående strømforbruget. Vi håber 

at der i fremtiden kommer mere gang i foreningslivet igen og at vi alle finder løsninger, så 

at det er råd til at føre et liv som tidligere. 

 

Når det så er sagt, er vi super glade for, at vi i 2022 har kunnet etablere en ny udendørs 

fiberbund dressurbane. Dette med hjælp fra fritidsrådet, som har bidraget med 25 % af 

omkostningerne, og ved hjælp af Sydbank, som har sponsoreret 25.000 kr. Derudover er 

vores store indendørs ridebane blevet vedligeholdt med ny fiberbund, som øger kvaliteten 

for hest og rytter. 

 

ABR mener, at vi på Mønterhøj kan prale med at vi i natur skønne omgivelser har en 

rideklub med fine nye luftige stalde, med fine bokse som alle har vinduer i og nogle 

kvalitetsbaner, som også bliver nævnt til vores stævner både af starterne, samt roses det 

under bedømmelsen af vores stævner. Bestyrelsen håber, at vores medlemmer for glæde 

af den nye dressurbane i mange år fremover, og at vi derved kan tiltrække flere nye 

medlemmer. 

 

Vandingsanlægget til den store indendørs ridehal er desværre udsat, dette pga. de samme 

hjælper der har etableret vores nye flotte stald, med nye bokse i, indgår i arbejdet til det 

nye vandingsanlæg. Derfor er det udsat til foråret 2023. Der skal lydes en stor tak for det 

store arbejde til både bestyrelsesmedlemmer i hallen samt opstalder fra klubben, som har 

hjulpet til med det flotte resultat af stalden.  

Samarbejdet med hallen er vigtigt, og vi stiler mod fortsat at mødes 2-4 x årligt og vores 

fælles mål, er ”Mønterhøjs bedste”. 

Desuden skal der siges en stor tak, til de frivillige, som har hjulpet med til Aabenraa 

Ringridning og til DHL-løbet, hvor vi fik gode penge til klubkassen. 

  

Fondsøgning i 2022 er der søgt § 18 ” Frivilligt Socialt arbejde” til et nyt lydanlæg, som vi 

har fået, og det har været i brug ved flere lejligheder bl.a. til diverse kurser. Vi har fået et 

sponsorat på 3.000 kr. fra WV til nyt klubtøj, hvor der har været afholdt klub aften ved 

Horze til køb af klubtøjet med logo på. 



Under §18 er der også søgt til et mobilt vandingsanlæg og til kæpheste, som vi desværre 

har fået afslag på. Vi har søgt fonde hos Trelleborg Fonden om et solarium, samt søgt hos 

Sydbank til et mobilt vandingsanlæg, hvor vi desværre har fået afslag. 

Aktivitetsudvalget har afholdt dressur-/programridning med Ulla Martens+ x 2 med Kurt 

Christensen, som var meget vellykkede arrangementer. De har også haft et hyggeligt 

julearrangement, og der blev holdt en festlig julefrokost. 

 

Vores stævneudvalg har afholdt 2 vellykkede stævner i 2022, og i 2023 vil der blive holdt 2 

D-stævner. Junior udvalget har holdt hygge ringridning og hjulpet til med julepynten til jul. 

Vi håber på at der kan komme endnu mere gang i aktiviteterne fremover i Aabenraa 

Rideklub og at alle udvalg og medlemmer kan bakke op omkring 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 en mulig kontingentforhøjelse i 2024. 

Et forslag, som andre klubber gør brug af, kunne være en stigning på 300 kr. årligt per 

medlem. Hvis medlemmerne hjælper til x 2 årligt, vil pengene refunderes igen. Dette for at 

vi løfter det sammen i flok og at der er nok hjælpere til stævner og arbejdslørdage 

fremover. 

 

I Aabenraa Rideklub har vi 3 fantastiske undervisere, Torben, Jette og Sønke, vi siger dem 

stort tak, for det kæmpe arbejde de udfører, og vi er stolte af at kunne tilbyde vores 

medlemmer så kompetente undervisere. 

   

Til sidst takker ABR-bestyrelse alle sponsorerne og alle medlemmerne for deres støtte og 

store indsats 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 

• 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) 

• Passive støtte medlemmer, der ikke kan deltage i ridesportslige aktiviteter 

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. 

 

§ 6 B 

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  



§ 6 C 

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. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

4. Godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent for perioden frem til næste                  

ordinære generalforsamling 

5. Uddeling af pokaler 

6. Behandling af indkomne forslag 

7. Valg af bestyrelse 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen 



9. Valg af juniorrepræsentant og juniorsuppleant 

10. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant 

11. 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. 

 

 




