
 

 Referat	  fra	  generalforsamling	  i	  Pyttur	  Ordrupdal	  Rideklub	  
	   mandag	  den	  14.	  marts	  2016	  kl.	  19	  i	  Rytterstuen	  
	  
Dagsorden:	  
	  

1.   Valg	  af	  dirigent	  og	  referent	  
2.   Årsberetning	  fra	  bestyrelsen	  ved	  formanden	  
3.   Fremlæggelse	  og	  godkendelse	  af	  rideklubbens	  regnskab	  2015	  ved	  revisor	  

Pernille	  Nevers.	  
4.   Fastsættelse	  af	  medlemskontingent	  
5.   Behandling	  af	  evt.	  indkomne	  forslag	  
6.   Valg	  af	  bestyrelse	  og	  suppleanter	  
7.   Valg	  af	  revisor	  
8.   Eventuelt	  

	  
____________________________________________________________________________________________	  
	  
1.	  Valg	  af	  dirigent	  og	  referent	  
	  
Ole	  Zitan	  valgt	  som	  dirigent	  og	  Anne-‐Mette	  Beske	  Nielsen	  valgt	  som	  referent.	  
	  
2.	  Årsberetning	  fra	  bestyrelsen	  ved	  formanden	  
	  
Årsberetningen	  blev	  godkendt.	  
	  
3.	  Ny	  Fremlæggelse	  og	  godkendelse	  af	  rideklubbens	  regnskab	  for	  2015	  
	  
Regnskab	  blev	  fremlagt	  af	  revisor	  Pernille	  Nevers	  og	  godkendt.	  

	  
4.	  Fastsættelse	  af	  medlemskontingent	  
	  
Bestyrelsen	  forslår,	  at	  medlemskontingentet	  ikke	  ændres	  for	  2016.	  Forslaget	  vedtaget.	  
	  
5.	  Behandling	  af	  evt.	  indkomne	  forslag	  
	  
Ingen	  indkomne	  forslag	  modtaget.	  
	  
6.	  Valg	  af	  bestyrelse	  og	  suppleanter	  
	  
Stine	  Hamann	  gennemgik	  kandidatlisten.	  Der	  vælges	  4	  bestyrelsesmedlemmer	  og	  2	  
suppleanter,	  således	  at	  bestyrelsen	  består	  fremover	  af	  7	  medlemmer	  og	  2	  suppleanter.	  	  
	  
Selma	  Salome	  havde	  forinden	  generalforsamlingen	  meldt	  sig	  som	  en	  potentiel	  junior-‐
/ungdomsrepræsentant	  til	  bestyrelsen.	  Bestyrelsen	  havde	  drøftet	  dette	  og	  ønskede	  i	  stedet	  
for	  en	  egentlig	  junior-‐/ungdomsrepræsentant,	  at	  der	  blev	  nedsat	  et	  ungdomsudvalg	  på	  en	  3-‐
5	  medlemmer,	  som	  bliver	  valgt	  blandt	  og	  af	  Ordrupdals	  junior-‐	  og	  ungdomsmedlemmer.	  Det	  
er	  hensigten,	  at	  Ungdomsudvalget	  deltager	  i	  dele	  af	  bestyrelsesmøderne	  fremover.	  Denne	  



 

løsning	  foretrækkes	  af	  bestyrelsen,	  fordi	  bestyrelsesarbejdet	  er	  ret	  tidskrævende	  og	  sagerne	  
meget	  komplekse.	  Ofte	  drøftes	  følsomme	  sager,	  der	  kan	  være	  svære	  at	  håndtere	  for	  en	  
ungdomsrepræsentant.	  Endvidere	  vil	  det	  være	  en	  fordel,	  hvis	  der	  vælges	  en	  lille	  gruppe	  af	  
ungdomsrepræsentanter,	  der	  er	  i	  fællesskab	  kan	  repræsentere	  den	  samlede	  kreds	  af	  junior-‐	  
og	  ungdomsmedlemmer.	  
	  
Det	  blev	  herefter	  drøftet	  blandt	  de	  tilstedeværende,	  hvorvidt	  dette	  var	  en	  god	  løsning.	  De	  
tilstedeværende	  ungdomsmedlemmer	  syntes,	  at	  det	  var	  en	  god	  ide.	  Der	  var	  bred	  enighed	  
om	  at	  gå	  videre	  med	  denne	  løsning.	  Det	  er	  herefter	  bestyrelsens	  opgave	  at	  lave	  en	  proces	  
for	  nedsættelse	  af	  Ungdomsudvalget	  og	  herunder	  at	  vurdere,	  hvorvidt	  er	  der	  behov	  for	  en	  
vedtægtsændring	  og	  generalforsamling.	  
	  
Herefter	  blev	  følgende	  valgt	  til	  bestyrelsen:	  
	  
Monica	  Ervik	  
Helle	  Simonsen	  Ulrich	  
Julie	  Galbo	  
Gitte	  Simonsen	  
	  
Følgende	  blev	  valgt	  som	  suppleanter:	  
	  
Anette	  Bach	  Hyldgaard	  
Lise	  Nøhr	  Larsen	  
	  
Lene	  Von	  Seelen	  bemærkede	  til	  slut,	  at	  hun	  havde	  ønsket	  at	  stille	  op,	  men	  bestyrelsen	  havde	  
ikke	  ønsket	  at	  indstille	  hende,	  fordi	  hun	  tillige	  er	  ansat	  som	  instruktør	  i	  rideklubben.	  Det	  
havde	  hun	  taget	  til	  efterretning.	  
	  
7.	  Valg	  af	  revisor	  
	  
Bestyrelsen	  forslog	  genvalg	  af	  revisor	  Revision	  København.	  Forslaget	  blev	  godkendt.	  
	  
8.	  Eventuelt	  
	  
Lene	  Von	  Selen	  oplyste,	  at	  hun	  er	  i	  gang	  med	  uddannelsen	  som	  dommer	  og	  B-‐instruktør	  
under	  Dansk	  Islandshesteforening.	  Mens	  hun	  har	  været	  på	  kursus	  hos	  DI,	  har	  det	  været	  
hendes	  oplevelse,	  at	  få	  har	  hørt	  om	  Ordrupdal,	  og	  hun	  opfordrede	  derfor	  bestyrelsen	  til	  at	  
deltage	  mere	  aktivt	  i	  DI’s	  arbejde.	  Lene	  vil	  gerne	  være	  repræsentant	  for	  Ordrupdal	  i	  den	  
forbindelse.	  Bestyrelsen	  tog	  dette	  ad	  notam.	  
	  

*****	  
	  
Generalforsamlingen	  hævet	  kl.	  19.43	  
	  
	  
Anne-‐Mette	  Beske	  Nielsen,	  referent	  
	  


