
Pyttur, Ordrupdal Rideklub - Generalforsamling den 09.03.2020 
 
Dagsorden 
 
1: Dirigent: Ole, referant: Christina 
 
2: Årsberetning v. Formanden Lise - godkendt 

- Der er herunder enkelte spørgsmål i forhold til godkendelse af de to lejligheder over 
galop stalden. Disse spørgsmål drejer sig om OD’s ansvar for de personer, der bor i 
lejlighederne på nuværende tidspunkt (forsikringsspørgsmål), om renoveringen skal 
foretages i år, om kommunen kan bidrage til betaling for renoveringen - og hvilke regler, 
der egentlig gælder for det.  
 

- Summa summarum er, at kommunen har udlejet bygningerne til os som beset. 
Kommunen interesserer sig ikke for, om vi har boliger på stedet. Dette er kun en fordel 
for foreningen både af personalehensyn samt indtjeningsmæssigt ved udlejning.  
 

- Årsberetningen er at finde på ODs hjemmeside. 
 
 
3: Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab/budget v. Kasper F Brügge 
 

- Årsregnskabet findes på rideskolens hjemmeside 
 

- Drøftelse af huslejestigning, Lise forklarer, hvad bestyrelsen har gjort af tiltag i forhold til 
at få ekstra indtjening.  

- Det bliver desuden forklaret, at der er afprøvet ALT, når det kommer til at forhindre den 
voldsomme huslejestigning - herunder at kommunen synes, de har været søde ved os 
ved at lade os vælge den laveste markedsvurdering.  

- Der er foretaget en sammenlignet med andre rideskoler i kommunen - og der er lavet 
den aller bedste deal, der overhovedet kunne støves op - bestyrelsen frygtede 
yderligere, at kontrakten på Ordrupdal blev opsagt, da den allerede var udløbet på 
forhandlingstidspunktet. 

 
- Ca 472.000kr. Pr. år vil huslejen ende på. Den nye kontrakt med kommunen løber i 10 år 

 
- Der bliver stillet spørgsmål til, om vi er færre ejere end tidligere, og derfor færre 

hesteejere til at betale regningerne? Dertil bliver der svaret, at vi på nuværende 
tidspunkt er 1 hest i overtal, men at vi dog er 10 færre hesteejere end vi var før 
etableringen af de nye større bokse, som den nye hestelov krævede. 

 
Regnskab godkendt. 



 
4: Fastsættelse af medlemskontigenter 
 

- Under dette punkt er der en drøftelse af, hvilke tilskud vi kan få fra kommunen - og hvilke 
veje ind i systemet, der kan være for netop at få tilgodeset nogle flere tilskud fra 
kommunens. Kan historiske oplysninger lukke op for nogle andre tilskud. 
 

- Huslejeforhandlingerne har været topprioritet hos bestyrelsen de sidste par år. Alle sten 
har været vendt i et forsøg på at holde udgifterne nede for medlemmerne, da vi synes 
stedet skal være for alle, og ikke kun for folk med mange penge. 
 

- Huslejeforhandlingerne har også været omkring Hans Toft, så har været hele vejen 
rundt. Vi ligger stadig lavere lavere prismæssigt end hos de øvrige rideklubber i 
kommunen 
 

- Der bliver spurgt til, om vi har kigget på sponsorater? Dertil bliver der svaret, at vi er 
igang med at skrive sponsorbreve, samt at Mette og Lise har været i dialog med 
interesserede sponsorer. 
 

- Maggi: Kan man få indtægt ved at leje ridehuset ud til fx hundetrænere osv 
- Det bliver yderligere oplyst, at bestyrelsen har udarbejdet en liste over ideer til, hvordan 

vi kan øge vores indtægter samt spare på vores udgifter - selv kaffen har været til 
diskussion, udlejning af lokaler, ridehus osv 

 
Stigninger af medlemskontigenter er godkendt 
 
5: Behandling af indkomne forslag 
 

- Sadelrum i vesternstald  - ventilation og lås 
- Ermelundsfolden - rydning af buskas 

 
- De to indkomne forslag vil blive drøftet under eventuelt. 

 
 
6: Valg af bestyrelse og suppleanter 
 

- Julie Galbo (Genvalg) 
- Jette Hartvig-Jensen (Genvalg) 
- Camilla Sabroe (Ny) 
- Line Carmichael (Ny) 
- Sabrina Eifler (Ny suppleant) 
-  

 



7: Valg af revisor 
 
Kasper genvalgt 
 
 
8: Eventuelt 
 

- Ermelunden - Naturstyrelsen, som er dem, der skal vedligeholde Ermelunden, siger at vi 
ikke må bruge maskiner. Mette vil få professionelle til at beskære det inden 
sommergræs, da det er for tilgroet til, at vi selv kan gøre det. 
 

- Kan Ermelunden bruges til løsdrift for at tjene penge? Her drøftes der frem og tilbage - 
hvor skal løsdrifthestene sendes hen, når vi selv skal bruge Ermelunden? 
 

- Bestyrelsen overvejer om krattet kan opsiges, da det nu ikke må bruges, alternativt skal 
lejen nedsættes kraftigt. Mange medlemmer er dog meget glade for at have den 
mulighed, at kunne sætte hestene på græs, da det højner deres velfærd. 
 

- Rideskolen vil forsøge at finde penge til en affugter til sadelrum i vesternstalden. 
 
 

 
 
 


