
Referat 
 
Generalforsamling Heslegård Sportsrideklub d. 27 Februar 2020 i Mårum 
Forsamlingshus. 
 
Jette Vehrmehren vælges til dirigent og Elisabeth Willemoes til referent. 
 
Jette Vehrmehren gennemgår  dagsordenen og foreslår at Championatsuddelingen  afvikles 
inden der tages hul på dagsordenen. 
 
Helle Slotmann beretter om de fine resultater klubbens ryttere har opnået igennem året og 
forestår Championatsuddelingen. 
 
Der  aflægges årsberetning  ved formand Ann Cecilie Larsen.  Denne vedlægges i sin helhed 
som bilag, da referatet her ikke er fyldestgørende. 
 
Målene for aktiviteter og økonomisk overskud  er opfyldt.  
 
Sponsorerne takkes, og  vigtigheden af deres bidrag og af at behandle dem pænt og holde dem 
orienteret  pointeres . 
 
De nylige rettelser i medlemskartoteket forklares  og  forsamlingen orienteres om de nye tal. 
 
Der redegøres for hvad der i det forgangne år ikke blev nået og som der fremadrettet måske 
skal holdes fast på, såsom tilskud fra kommunen. 
 
Der redegøres for hvorfor bestyrelsen ikke ønsker at genopstille og  det understreges at den 
nye bestyrelse ikke skal mangle hjælp og bistand  til at komme i omdrejninger. Den gamle står 
til rådighed i den tid det tager. 
 
Foreningens medlemmerne takkes for deres indsats gennem året. 
 
(Rikke)Der spørges til hvorfor bestyrelsen ikke har bedt om hjælp for længe siden og der 
svares at det har bestyrelsen, men at det har vist sig vanskeligt at mobilisere de fornødne 
frivillige hænder.. 
 
(Lisa)Bestyrelsen takkes for indsatsen. 
 
Regnskabet 2019 gennemgås af kasserer Susanne Holst. Det godkendes af forsamlingen. 
Susanne Holst gennemgår et muligt budget ,med fastholdelse af kontingentet og  en nedsat 
stævneaktivitet, for forsamlingen. 
 
Forsamlingen spørger ind til omkostningen ved de forskellige typer stævner og hvad klubben 
får for den husleje der betales. Helle Slotmann og Ann Cecilie besvarer dette, herunder at den 
faste husleje evt  kunne afløses af at man lejede sig ind til de stævner man ønskede at afholde. 
 



Budgettet godkendes, herunder fastholdelsen af kontingentet. 
 
Punktet valg af bestyrelsesmedlemmer indledes efter ønske fra (Mette) forsamlingen af en  
spørge – kommenterings runde fra forsamlingen om hvad en ny bestyrelse kan forvente. 
 
( Sanne Glargaard)”Hvad er problemerne råt for usødet ?” AC svarer jvnf beretningen at der 
mangler hænder. 
 
(Katrine) ”Der er en lidt negativ spiral som må vendes til positiv. Mere ånd.” 
 
(Michala)”Der er opbakning til både cafe- og stævneudvalg” 
 
(Jeanette)”Hvad er det klubben sparer sammen til , med det pæne indestående der er ?” AC 
svarer at ønsket har været at kunne lave investeringer til glæde og lettelse af medlemmernes 
hesteliv og at have ballast til at  klare mindre gode tider. 
 
(Lisa) ”Det er et dejligt sted . Der skal være en rideklub og vi skal lave noget for de unge” 
 
Opstiller til Bestyrelsen: 
Rikke 
Lisa Pagh 
Maise 
Birgitte 
Katrine 
 
Bestyrelsen vælges 
 
Supleanter: 
Sanne Glargaard  
Birgitte Vestrup  
 
Vælges 
 
Revisor : Bettina Zangenberg 
Revisorsupleant : Sara Christiansen  
 
Vælges 
 
Under punktet Evt  beklager Rikke at Helle Slotmann stopper som stævneudvalgsformand og 
takker for hendes indsats. 
 
Der takkes for det pæne fremmøde og god ro og orden. 
 
 
 
 


