
Pyttur, Ordrupdal Rideklub - Referat af generalforsamling onsdag 

den 20.3.19 kl.19.00 

 

1. Valg af dirigent og referent 

• Dirigent: Ole 

• Referent: Christina 

• Generalforsamlingen er lovlig indkaldt konstaterer Ole 

 

2. Årsberetning fra bestyrelsen v. formanden 

Lise fremlægger en lang, flot årsberetning, der kan læses på rideskolens hjemmeside. 

Efter formandens beretning har vi en general samtale vedrørende prisstigningen i huslejen. 

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af rideklubbens regnskab V/revisor Kasper F Brügge 

 

• Grundig gennemgang af regnskabet, med mange interessante og nyttige informationer 

• Regnskabet kan ses på OD’s hjemmeside 

 

4. Fremlæggelse af medlemskontingenter 

 

•  Forslag på en stigning i boksleje fra 3050 kr. pr. md til 3400 kr.pr md. vedtages 

 

• Forslag vedrørende opkrævning af medlemskontingent opdeles i to rater. Alle medlemmer 

får en ekstraregning på 150 kr. – huslejestigningen påtænkes at blive finansieret af 

bokslejestigning samt stigning af medlemskontingent. Prisen på rideskolehold ligger 

tilsvarende resten af kommunen – hvis prisen på dette stiger, vil eleverne forsvinde. Prisen 

på holdridning er steget gennem de sidste 10 år, det er prisen på boksleje ikke.  

 

5. Behandling af indkomne forslag 

 

• Forslag om at åbningstiden i weekenden bliver det samme som i hverdagen – Beslutningen 

om at begrænse åbningstiden, blev i sin tid lavet af hensyn til det personalet, der bor her. 

Bestyrelsen vil gerne gøre et forsøg med hensyn til at åbne op for tiderne, men håber dog 

på, at vi alle vil hjælpe med til, at dette ikke medfører forøgede omkostninger i form af 

udvidede arbejdstider, forøget oprydning, husk at slukke lyset, lukke lågen osv, osv.  

 

• Der skal udarbejdes en liste, som man skal udfylde, hvis man skal overnatte i rytterstuen, 

således at forældrene kan kontaktes, hvis reglerne ikke overholdes.  

 

 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter 



 

Lise Nøhr Larsen (Formand) 

Annemette Falkenberg (Bestyrelsesmedlem) 

Christina Wittrock Larsen (Bestyrelsesmedlem) 

Jette Harvig Jensen (Suppleant) 

Annette Sørensen (Suppleant) 

 

7. Valg af revisor 

• Kasper F Brügge  

 

8. Eventuelt 

 

• Kan man få bevilliget en spand maling til maling af springmaterialet? Mette vil undersøge, 

om der er nogle rester stående? 

• Ros til medlemmerne, der var med nede og samle eng-brandbæger i krattet. Der var rigtig 

mange medlemmer, som mødte frem. Det er altid godt at være sammen! 

• Der drøftes mudder på foldene – kan der gøres noget ved det?  

• Bestyrelsen takkes for det kæmpe stykke arbejde, de har gjort i årets løb 


