
Generalforsamling 22.3.2021 kl 19.00 

 

1.    Valg af dirigent    

Mette Larsen 

2.    Valg af referent  

Mette Larsen 

3.    Formanden aflægger beretning  

Året 2020 startede fint og vi lagde ud med vores første arrangement som var Fastelavn. En dejlig dag hvor 

der mødte dejlige elever op som havde gjort meget ud af det, både for dem selv men også hestene. 

Så kom Corona. Nedlukning i landet og det betød også nedlukning på Rideskolen. Det betød nedgang i 

medlemmer/elever på rideskolen.  

Da foråret kom kunne vi igen lave arrangementer og det blev både til Springdag, Terrændag og Dressurdag. 

En stor succes og mange deltagere. Det var også her, at Cafe Hestesko kom på banen. En stor succes hvor 

salget var flot. Her håber vi på en mere permanent løsning i form af en foodtruck. Der arbejdes på 

sponsorater til dækning af udgiften hertil. 

Klubtøj blev også lanceret. Vores eget logo og der kom flere bestillinger i hus.  

Vi sluttede året af med klippeklisterdag på rideskolen. God deltagelse og dejligt med pynt rundt omkring på 

skolen.  

4.    Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse  

Regnskabet er godkendt. 

Vi måtte desværre sige farvel til vores kassér i løbet af året 2020. Vi er dog kommet godt i hus. 

5.    Fastsættelse af kontingent  

Kontingent for Rideskolen er årligt 250 kr pr elev og passive medlemmer kr. 125,00. Starter man som elev 

på skolen efter 1/7 er det halv pris. 

6.    Behandling af indkomne forslag  

- Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen 

§13 Tegningsregler og Hæftelse: 

a. Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre 

forpligtelser. 

b. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere 

bestyrelsesmedlem i HYP. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom, 

tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 

 



Forslaget er godkendt 

7.    Valg af bestyrelse  

Formand  ikke på valg 

Næstformand  ikke på valg 

Kassér   på valg   Nynne Hardrup  

Sekretær   ikke valg  

Aktivitetsformand på valg  Jeannette Wiberg 

 

8.    Valg af suppleanter 

Suppleant 1   på valg  Heidi Gormsen 

Suppleant 2  ikke på valg 

9.  Valg af revisor og revisorsuppleant  

Revisor  ikke på valg 

Revisorsuppleant  på valg  Her blev ikke valgt nogen 

10.  Valg af udvalg  

Juniorudvalg er vi ved at få op at køre igen 

11.  Evt.     

 

 

 

 

 


