
Generalforsamling	  Ordrupdal	  Rideklub	  
	  
Mandag	  den	  17.	  marts	  2014	  kl.	  19	  I	  Rytterstuen	  på	  Ordrupdal	  
	  
REFERAT	  
	  
1.Valg	  af	  dirigent	  og	  referent	  
	  
Dirigent:	  Ole	  Zittan	  
Referent:	  Ellen	  Kathrine	  Hansen	  
	  
2.	  Årsberetning	  fra	  Bestyrelsen	  ved	  formanden	  Trine	  Pedersen	  
	  
Årsberetningen	  blev	  godkendt	  
	  
3.	  Fremlæggelse	  og	  godkendelse	  af	  rideklubbens	  regnskab	  og	  budget	  2014	  
ved	  bogholder	  og	  kasserer	  Hanne	  Fribert.	  
	  
Regnskabet	  for	  2013	  blev	  fremlagt	  af	  Hanne	  Fribert	  og	  godkendt.	  
Regnskabet	  er	  vedlagt	  som	  Bilag	  1.	   	  
	  
Budgettet	  for	  2014	  blev	  fremlagt	  af	  Trine	  Pedersen	  og	  godkendt.	  
Der	  er	  budgetteret	  med	  at	  større	  underskud	  grundet	  udgifter	  forbundet	  med	  
ekstraordinære	  udgifter	  til	  opførsel	  af	  7	  nye	  boxe	  samt	  renovering	  af	  ridebane	  og	  
ridehusbund.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  der	  i	  budgetåret	  hentes	  eksterne	  midler	  til	  disse	  
større	  renoveringer	  og	  nybyggeri,	  hvilket	  er	  forventeligt,	  men	  ikke	  indeholdt	  i	  
budgettet.	  	  
	  
Budgettet	  er	  vedlagt	  som	  Bilag	  2.	  
	  
4.	  Behandling	  af	  indkomne	  forslag.	  
	  
Forslag	  fra	  Inge	  Quiste	  om	  plads	  til	  smedearbejde,	  der	  ofte	  foregår	  i	  
Westernstalden.	  Det	  er	  ikke	  pt.	  muligt	  at	  finde	  en	  ny	  fast	  plads	  til	  smedearbejde.	  
Hesteejerne	  henstilles	  til	  at	  opfordre	  smeden	  til	  at	  rengøre	  efter	  skoning,	  hvilket	  
følges	  op	  af	  den	  daglige	  leder	  og	  om	  nødvendigt	  Bestyrelsen.	  
	  
Der	  fremkom	  forslag	  om	  at	  hente	  midler	  gennem	  reklameskilte,	  som	  fra	  OK	  
Benzin.	  Dette	  vil	  blive	  taget	  op	  i	  bestyrelsen.	  
	  
5.	  Behandling	  af	  forslag	  fra	  bestyrelsen	  omkring	  ændring	  af	  Love	  for	  Pyttur	  
Ordrupdal	  Rideklub	  ved	  Vivian	  Mangaard.	  
	  
Love	  for	  Pyttur	  Ordrupdal	  Rideklub	  er	  gjort	  mere	  tidssvarende,	  overskuelige	  og	  
anvendelige	  som	  arbejdsredskab	  i	  bestyrelsen	  herunder	  bedre	  beskrivelse	  af	  
forholdet	  mellem	  daglige	  leder	  og	  Bestyrelsen.	  Ændret	  fra	  love	  til	  Vedtægter	  
samt	  inddelt	  i	  afsnittene:	  Klubben,	  medlemmer,	  bestyrelse,	  regnskab,	  
generalforsamlingen	  og	  klubbens	  ophør.	  
	  



De	  reviderede	  vedtægter	  blev	  godkendt.	  
De	  reviderede	  vedtægter	  findes	  i	  Bilag	  3.	  
	  
6.	  Fastsættelse	  af	  medlemskontingent	  –	  uændret	  i	  forhold	  til	  2013	  ved	  
Trine	  Pedersen.	  
	  
Det	  blev	  godkendt	  at	  medlemskontingentet	  ikke	  ændres.	  
	  
7.	  Valg	  af	  bestyrelse	  og	  suppleanter:	  
	  
Ellen	  Kathrine	  Hansen	  (villig	  til	  genvalg)	  
Rie	  Didriksen	  Spogard	  (genopstiller	  ikke)	  
Hanne	  Fribert	  (genopstiller	  ikke)	  
	  
Ellen	  Kathrine	  Hansen	  opstiller	  som	  suppleant	  
Vivian	  Mangaard	  vælges	  ind	  som	  bestyrelsesmedlem.	  
	  
Følgende	  medlemmer	  blev	  indstillet	  til	  indvilgede	  i	  at	  stille	  op	  til	  bestyrelsen	  
	  
Monica	  Ervik	  
Katja	  Schwarz	  
Susanne	  Skouenborg	  
	  
Betina	  Hasforth	  Hams	  blev	  indstillet	  og	  valgt	  som	  suppleant	  	  
	  
8.	  Valg	  af	  revisor	  (Bestyrelsen	  foreslår	  genvalg)	  
	  
Revision	  København	  valgt	  som	  revisionsfirma.	  
	  
9.	  Kåring	  af	  årets	  OD’er	  
	  
Denise	  Mangaard	  blev	  kåret	  som	  årets	  OD’er	  med	  en	  stor	  buket	  og	  applaus.	  
	  
10.	  Eventuelt	  –	  vi	  har	  altid	  brug	  for	  medlemmer	  til	  bl.a.	  vores	  
aktivitetsudvalg	  samt	  sponsorudvalg.	  
	  
27.	  april	  bliver	  der	  afholdt	  arbejdsdag,	  hvilket	  annonceres.	  
	  
Charlotte	  Riberholdt	  Winther	  melder	  sig	  til	  assistance	  med	  fondsansøgninger.	  
	  
	  
Ordstyreren	  takkede	  for	  god	  ro	  og	  orden.	  


