
HYP Generalforsamling torsdag 3.2.2022 kl 19-21 

 

1.    Valg af dirigent   - Lone Ammundsen er valgt 

2.    Valg af referent – Mette Larsen er valgt 

3.    Formanden aflægger beretning  

2021 Corona har også haft sit præg i det forgangne år. Vi i bestyrelsen har holdt møder online. Aktiviteter 
har været få. Dog har vi haft en springdag, dressurdag, 3 store hestedags cup kvalifikationer og finalen i 
Roskilde. 

Ligeledes har vi gået juleoptog, som var en kæmpesucces.   

Gørlev kræmmermarked var også en succes med trækkere og ponyer. 

Kort tid efter vores generalforsamling stoppede Jeanette sit virke i bestyrelsen. Vi siger tak for indsatsen. 

I 2022 skal der også ske lidt aktiviteter. Vi går lysere tider i møde. 

Tina har lavet et årshjul for HYP. Det kommer til at hænge i stalden, på Facebook og instagram. 

Vi afholder 4 kvalifikationer til Store Hestedags Cup. Der kommer en mini bane med 30 cm. Så selv den 
mest uerfarne kan være med. 

Noget nyt i år, bliver at man som halvpart skal lægge 10 hjælpertimer til vores arrangementer. Det kan 
være til vores stævner eller arbejdsdage. Man må selvfølgelig også lægge flere. Alle hjælpertimer 
indberettes efter afholdte arrangementer til Lone. Til næste generalforsamling vil der blive uddelt en pokal 
til årets juniorhjælper , seniorhjælper og til den hjælpe der har ydet en ekstra indsats i løbet af året.  

Vi arbejder i øjeblikket på at overtage rideskolens engagement.  

 

4.    Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse  

Revisor har godkendt og underskrevet regnskabet. 

Lone beretter ganske kort, at vi har fået kr. 41000 i donationer sidste år. Vi har fået fra Andel og Corona 
puljer. 

Arrangementer har indbragt kr. 48000. For at nævne lidt af indtægterne.  

Vi har haft nogle store udgifter til reklame og banemateriel.  

Vi regner ikke med større udgifter på reklamer i dette år.  

Vi har udfordringer på vores ridebane. Der skal søges fonde til denne. Vi skal finde kr. 150.000 før den er tip 
top. Vi trækker i arbejdstøjet.  

Vi har købt en hestetrailer som laves om til en Cafe. Vi trænger til en fast pind til Cafeen. Drømmen er et 
klubhus. 

Dags dato er vi 61 medlemmer. 

 

5.    Fastsættelse af kontingent  

Den forbliver uændret.  

250kr årligt for aktive medlemmer 



125kr årligt for passive medlemmer 

Melder man sig ind i klubben efter 1.7.2022 betaler men 125kr i kontingent. 

 

6.    Behandling af indkomne forslag  

Ændringerne er godkendt af generalforsamlingen. Ændringerne skal sendes ind og godkendes af Dansk 
Rideforbund.  

 

7.    Valg af bestyrelse  

Formand  ikke på valg 

Næstformand  Heidi Gormsen er valgt 

Kassérer   Nynne Hardrup er valgt    

Sekretær   ikke på valg  

Bestyrelsesmedlem 1 Louise Østergaard er valgt 

Bestyrelsesmedlem 2  Anja Hornebo Bak er valgt 

Bestyrelsesmedlem 3 ingen er valgt   

 

8.    Valg af suppleanter 

Suppleant 1   ingen er valgt   

Suppleant 2  ingen er valgt 

9.  Valg af revisor og revisorsuppleant  

Revisor  Robin Ringvig er valgt 

Revisorsuppleant  ingen er valgt 

10.  Valg af udvalg  

med de nye vedtægter vil dette punkt blive slettet, men der vil stadig være et juniorudvalg. 

Eleven på gården kommer fremover til at stå for juniorudvalget. 

11.  Evt.     

Der blev nævnt at det var en ide at fjerne link til vores hjemmeside på vores facebook side, da vi på denne 
måde vil nå længere ud til folk. 

Dog skal vi stadig have fokus på vores hjemmeside. Den er for nyligt blevet opdateret og vi det skal være 
muligt for nye at kunne finde alle informationer dér. 

Vi siger tak til alle vores sponsorer: Reklameservice, Snertinge Dyrhospital, Frikjio, Absolut-Horse.dk, 
Kalundborg Flytteforretning, MH Tømreren/Marc Hansen og Daglig Brugsen i Raklev.  

Lone har talt med Daglig Brugsen i Raklev som vi skal lave et samarbejde med. 

Der skal mere hverdag op på Instagram, gerne stories. Send gerne billeder eller små videoklip, samt en lille 

beskrivelse til Lone som styrer SOME og det vil blive lagt på Instagram og facebook. 

 


