
 Generalforsamling onsdag den 10.03.2021 kl.19-21 

Dagsorden 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent - Bestyrelsen peger på Ole 
2. Valg af referent  
3. Formanden aflægger beretning 
4. Stig Eiberg, Fritidschef, oplæg om folkeoplysende foreningsarbejde 
5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
6. Fastsættelse af kontingenter. Vi foreslår stigninger i indtægter 
7. Behandling af indkomne forslag: 

•    Ønsker åbningstid udvidet til kl. 22 i sommerhalvåret, så der kan rides tur i dyrehaven. 
Mellem kl. 22-7 skal staldende være lukkede således, at der kun er adgang for personale, 
dyrlæge mv. (Opstaldergruppen) 
  
•    Ønsker genopfriskning af regler for brug af ridehus og ridebane samt opførsel på OD 
generelt. Drøftelse af, hvordan vi sikrer, der er plads til alle og undgår chikane og mobning. 
Dette ønskes indskrevet i ‘Ordensregler for Ordrupdal Rideklub’. (Opstaldergruppen) 
  
•     Vi ønsker en lempelse af reglerne, så vi kan få lov til at kommunikere direkte med 
staldpersonalet vedrørende dagligdags ting omkring vores heste. Staldpersonalet har 
vores fulde opbakning, og vi vil gerne kunne aftale mindre detaljer med dem direkte. 
(Opstaldergruppen) 

•     Vi bor i en mose og kæmper hver vinter med mudder. Nu har vi lige fået kørt mudder 
væk, men hvor lang tid holder det? Hvad er der gjort for at finde alternative løsninger? 
Ridebanen er blevet rigtig fin. Er det en løsning, vi kan anvende på foldene? 
(Opstaldergruppen) 

•      Trækasserne fungerer fint, men vi ønsker flere trækasser på de folde, hvor wrap 
lægges på jorden. Det er helt fint, at der er kasser i to områder på de folde, hvor der er 
heste, som har problemer med at komme til. (Opstaldergruppen) 

•     Nu nærmer vi os snart forår og tid for indgræsning af hestene. Vi vil rigtig gerne i god 
tid bede om en plan for, hvornår vi kan anvende hhv. krattet og Ermelunden i år.  
(Opstaldergruppen) 



•     Generelt savner vi information er omkring problemer og udfordringer fra ledelsen og 
bestyrelsen. Vi synes ikke, én gang årligt på generalforsamlingen er nok, og vi ønsker 
mere synlighed. (Opstaldergruppe) 

•     Kaffeautomat I stedet for kaffe i Rytterstuen foreslår vi, at OD anskaffer sig en automat 
med kaffe/te/kakao. Agnete har tilbudt at indhente priser og vil gerne sørge for installation 
og vedligeholdelse. (Opstaldergruppe) 

•     Præsentation af nye hesteejere på Facebook (Agnete) 

•     Har vi hjerteløbere på OD? Bliver der afholdt hjertestopkurser? (Agnete) 

8. Valg af bestyrelse og suppleanter. Valg af juniorrepræsentanter 

Følgende kandidater stiller op til Bestyrelsen: 
  
Julie Galbo 
Britt Mermolja Lyster 
Birthe Møller 
Agnete Maria Wulff 
Mette Frickmann 
Tina Berg 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 
10.Eventuelt 
  
  

1. Valg af dirigent: 

Bestyrelsen peger på Ole. Ole vælges 

2. Valg af referent:  

Bestyrelsen peger på Christina. Christina vælges 

3. Formanden aflægger beretning:  



Line aflægger sin beretning. Selve beretningen kan findes på Ordrupdals 
hjemmeside www.ordrupdal.com - log ind med dine brugerkoder - Om Os - Klubben 
- Referater 

Kommentarer fra medlemmer: 
• 1. Maj 2021 indføres stigninger på boksleje, sommergræs og bokserservation. 

dette spørges der kort ind til 

• Helle fortæller om opstillergruppen intension og forsvarer deres hensigt. Alle har 
været velkommen, hvis man er over 18 år og opstalder på Ordrupdal. Helle er ked 
af, at informationer er blevet misforstået. Det er beklageligt, at Line trækker sig - 
især på denne baggrund 

• Birte siger tak for indsats til Line og spørger til, hvorfor en del 
bestyrelsesmedlemmer har trukket sig på det sidste. Line vil ikke svare på andre 
medlemmers vegne og opfordrer til, at de svarer for sig selv 
• Sabrina: Den gruppe, der er blevet lavet af opstaldergruppen, er ekskluderende. 

Sabrina vil ikke være med til at blive truet, som det blev gjort i forbindelse med 
hestene på Ermelunden, hvor bestyrelsen og ledelsen fik en trussel om at blive 
indberettet. Der må være tiltro til den daglige ledelse og bestyrelsen, ellers vil 
hun ikke deltage 

• Helle: Vi følte ikke vi fik nogen reaktion, og vi var oprigtig bekymrede 
• Lise svarer, at hun trak sig fra bestyrelsen, fordi hun blev ringet op vedrørende 

en beslutning, der skulle tages i bestyrelsen. Denne beslutning var en 
flertalsbeslutning, hvilket Lise ikke som sådan blev klar over. Lise følte 
efterfølgende, at beslutningen blev taget på udemokratisk vis 

• Jette trak sig pga. de økonomiske beslutninger, der blev truffet indenfor den 
sidste periode. Hun følte, hun blev holdt lidt for nar - også i forhold til situationen 
på Ermelunden 

• Julie trak sig efter få uger i bestyrelsen og fortæller, at hun også oplevede en 
formand, der traf beslutninger hen over hovedet på bestyrelsesmedlemmerne. 
Line undrer sig over dette, da Julie trak sig, inden Line blev valgt som formand. 

4. Stig Eiberg, Fritidschef, oplæg om folkeoplysende foreningsarbejde 
(Dette punkt udgår pga. tidsmangel. Vi ønsker dog meget gerne besøg af 
Stig en anden dag) 

5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse  

http://www.ordrupdal.com


Charlotte kommer på skærmen og fortæller, at hun har været Mettes 
sparringspartner gennem dette år. Det er Charlottes første år, hvor hun har været 
involveret i Ordrupdals regnskab. Hun fortæller, at Mette har kæmpet en brag kamp 
for at få godt styr på posteringer og regnskabsføring. Hun oplever, at både ledelse 
og bestyrelse har haft nogle gode regnskabsvaner i det forløbne år. 

Charlotte fremlægger årsrapporten - ikke fra ende til anden, men ved nedslag. 

S. 4 - Bestyrelsen godkender årsrapporten 
S.5 - Retvisende årsregnskab 
S.7 - Beretning er i overensstemmelse med regnskab 
S.8 - Usædvanlige forhold pga. corona år - dette har bestyrelsen sat ord på. På 
trods af dette er årets resultat tilfredssstillende 
S.14 - Resultatopgørelsen 2020: Overskud på knap 123.000 kr.- 2019 overskud på 
91.000 kr. 

• Charlotte gennemgår, hvor der har været højere tilskud, hvor der har været lavere 
tilskud samt køb og salg af heste 

• Hun opfordrer på det kraftigste den kommende bestyrelse til at søge fodsmidler 
næste år 

• Mette bogfører dagligt, og ønsker at dele endnu mere op i posteringerne, så 
regnskabet bliver mere gennemsigtigt 

S.15 - Aktiverne - Hestebeholdning, tilgodehavender der er givet tilsagn til, men 
som ikke er kommet ind 

S. 19 - Husleje stigning - drift på minilæsseren, der trængte til udskiftning. Under 
personaleomkostninger er status det samme 

S.22 - Skyldig A-skat og AM bidrage - dette er udskudt pga. corona sammen med 
indefrosset feriepenge 

Regnskabet er i balance, og vi kan være stolte over den aktivitet, der har været, 
samt at vi formår at holde skindet på næsen i disse tider. 

Spørgsmål fra medlemmer: 

• Jens: Kan Charlotte fortælle lidt om køb og salg af heste. Det kan hun godt. Jens 
er tilfreds med hendes forklaring 



• Helle: Egenkapital, hvordan er det niveau i forhold til en forening på vores 
størrelse? Er det ikke bedst, hvis vi går i nul?  
• Charlotte: Vi skal kunne realisere vores gæld, hvis vi lukker i morgen, så derfor 

skal den være et udtrykt for, at vi kan betale, det vi skylder. Når vi har så stor 
aktivitet, skal den være så høj 

• Helle: Lønninger er steget, hvorfor er lønomkostningerne steget?  
• Svar: Der har været dobbelt antal undervisere på grund af corona, hvor vi har 

delt holdene i 2. Samtidig har en medarbejder fået udbetalt sit fritvalgs-tillæg på 
50.000 kr. Desuden har der været en del ekstra rengøring i året, der er gået 

• Helle: Hvad bidrager rideskolehestene med i forhold til privatopstalderne i 
regnskabet. Hvor ligger udgifter og indtjening? 
• Charlotte: Det er først her sidst på året, at tallene er begyndt at blive pindet ud, 

som I kan se det her. Derfor kan det være svært at se dette for hele året, men 
Mette arbejder benhårdt på at gøre regnearket gennemskueligt 

Mette: Der har været en stor indtægt på hesteejerne i år på grund af en stor 
overbelægning, som der ikke umiddelbart kan regnes med i fremtiden 

• Monica: Hvor er vikartimerne?  
• Mette: De er kommet ind under lønudgifter 

Regnskabet er godkendt 

5. Fastsættelse af kontingenter 

• Prisen på ridehold er ikke steget, da det har været hårdt for de unge mennesker 
ikke at kunne komme herud i denne lange periode, og for forældrene stadig at 
betale for ridehold 

• Vi foreslår boksstigning på 50 kr. 
• Boksleje i juli: 1400 kr. 
• Sommergræs på Ermelunden: 1800 kr.  
• Administrationstillæg: 10 kr 

• Jens ønsker at diskutere det kommende års budget, hvilket ikke kan lade sig 
gøre, men det noteres her i referatet, at Jens synes, budgettet er 
uigennemskueligt og et dårligt udgangspunkt for den nye bestyrelse at arbejde 
videre med 



• Julie tilføjer, at hun undrer sig over, at vi ikke kan drøfte budgettet. Da det fremgår 
af vedtægterne at budgettet skal fremlægges sammen med regnskabet 

• Ole læser fra vedtægterne og meddeler, at budgettet er ikke på dagsordenen og 
fastslår, at det ikke kommer med her i denne generalforsamling 

• Lone beder Line om at gentage, og sætte ord på den reservationsstigning på 
1400 kr. Hun er enig i, at prisen for ridehold ikke skal stige 

• Helle: Helle siger, hun er enig med Lone, men synes også at rideskolen og 
opstalderdelen skal gå i nul 

• Bestyrelsen skal arbejde på gennemskueligheden i, hvor vores indtægt og 
udgifter ligger er det rideskolen eller opstalderne, der trækker mest  

• Charlotte: Budgettet er et arbejdsredskab, der normalt aldrig gennemgås. Men ret 
dette i vedtægterne, hvis I synes det skal ændres 

• Mette (Krafla): Jeg har svært ved at betale for ting, jeg ikke får noget for. Hvorfor 
betaler jeg for en boks i juli måned, når min hest ikke er på OD? 
• Line: Vi har stadig husleje, der skal betales, selvom vi er på sommerferie 

• Jens foreslår, at den kommende bestyrelse skal lavet et nyt budget baseret på det 
regnskab, der netop er gennemgået 

• Henrik: Overrasket over, at man angriber budgettet på denne måde. Man skal 
huske på, at det er en frivillig forening, der ikke skal tjene penge! 

• Line: Budgettet lægger sig tæt op af de udgifter, der har været i år - og de reelle 
indtægter, vi har i udsigt. Vi er kommet fornuftigt gennem et kaotisk corona år, 
hvor mange andre må ud og låne penge 

• Julie: Stadig forundret over, at det afvises, at man diskuterer budgettet 

• Henrik: Dette er et bestyrelses anliggende og ikke noget, der skal diskuteres i 
plenum 

• Mette (Krafla): Hvorfor skal bokslejen sige, hvad skal pengene gå til? 



• Line: De ekstra boksindtægter kommer til at gå til den sidste huslejestigningen i 
2022 

• Helle: Det er en stigning, der er vedtaget allerede sidste år - så lad os blot 
vedtage dette 

• Stigning på 50 kr vedtaget samt de andre stigninger 

6. Behandling af indkomne forslag:   
Opstaldergruppen: 

• Ønsker åbningstid udvidet til kl. 22 i sommerhalvåret, så der kan rides tur i 
dyrehaven. Mellem kl. 22-7 skal staldende være lukkede således, at der kun er 
adgang for personale, dyrlæge mv. (Opstaldergruppen)    

• Ønsker genopfriskning af regler for brug af ridehus og ridebane samt opførsel på 
OD generelt. Drøftelse af, hvordan vi sikrer, der er plads til alle og undgår chikane 
og mobning. Dette ønskes indskrevet i ‘Ordensregler for Ordrupdal Rideklub’. 
(Opstaldergruppen)   

• Vi ønsker en lempelse af reglerne, så vi kan få lov til at kommunikere direkte med 
staldpersonalet vedrørende dagligdags ting omkring vores heste. Staldpersonalet 
har vores fulde opbakning, og vi vil gerne kunne aftale mindre detaljer med dem 
direkte. (Opstaldergruppen)   

• Vi bor i en mose og kæmper hver vinter med mudder. Nu har vi lige fået kørt 
mudder væk, men hvor lang tid holder det? Hvad er der gjort for at finde 
alternative løsninger? Ridebanen er blevet rigtig fin. Er det en løsning, vi kan 
anvende på foldene? (Opstaldergruppen)   

• Trækasserne fungerer fint, men vi ønsker flere trækasser på de folde, hvor wrap 
lægges på jorden. Det er helt fint, at der er kasser i to områder på de folde, hvor 
der er heste, som har problemer med at komme til. (Opstaldergruppen)     

• Nu nærmer vi os snart forår og tid for indgræsning af hestene. Vi vil rigtig gerne i 
god tid bede om en plan for, hvornår vi kan anvende hhv. krattet og Ermelunden i 
år.  (Opstaldergruppen)   



• Generelt savner vi information er omkring problemer og udfordringer fra ledelsen 
og bestyrelsen. Vi synes ikke, én gang årligt på generalforsamlingen er nok, og vi 
ønsker mere synlighed. (Opstaldergruppe)  

   
• Kaffeautomat I stedet for kaffe i Rytterstuen foreslår vi, at OD anskaffer sig en 

automat med kaffe/te/kakao. Agnete har tilbudt at indhente priser og vil gerne 
sørge for installation og vedligeholdelse. (Opstaldergruppe)    

På grund af tidspres besluttes det, at bestyrelsen, i samarbejde med daglig 
leder, tager hånd om de ovenstående forslag. Det vurderes, at dette sagtens 
kan lade sig gøre udenfor generalforsamlingen. Dette kan drøftes på 
staldmøder, og man kan sagtens tage beslutninger udenom 
generalforsamlingen. Det besluttes, at man afholder et staldmøde sidst i 
august, hvor vi tager stilling til ovenstående punkter 

• Præsentation af nye hesteejere på Facebook (Agnete)        
•  Agnete foreslår gang i facebook siden for at fremme samhørigheden  

• Har vi hjerteløbere på OD? Bliver der afholdt hjertestopkurser? (Agnete)   
- kommunen leverer ny hjertestarter 
- Monica er hjerteløber. Man kan se videoer på hjerteløbernes hjemmeside, hvis 

man vil lærer, hvordan man gør 
- Patricia siger, at hun også er hjerteløber 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter. Valg af juniorrepræsentanter 
Sabrina og Camilla sidder stadig i bestyrelsen og er ikke på valg. Der skal findes 5 
nye medlemmer 

Julie: Er uenig i, at man kan sidde som ungdomsrepresentant, da man har et 
juridisk ansvar og man ikke er myndig. I øvrigt ærgerlig over denne situation med 
kampvalg, det går ud over klubben 

Helle: Flot at I alle piger stiller sig frem. For hendes skyld, kan alle fire stå for at 
repræsentere alle de unge og være med til bestyrelsesmøderne, men om de skal 
have divideret stemmeret, er nok ikke en god ide. De fungerer som repræsentanter 
og ikke som medlemmer 

Eva-Line: Enig med Helle, kig på vedtægterne og få rettet dem til.  



Julie: Alle i bestyrelsen vil gerne have de unge med. Det er vigtigt, at de deltager i 
de sjove og vedrørende punkter. 

Efter en længere drøftelse og et kig i vedtægterne, bliver det dog vedtaget, at der er 
plads til alle i den kommende bestyrelse, hvis man kører med 2 suppleanter 

Følgende kandidater stiller op til Bestyrelsen:    

Julie Galbo   Valgt ind med 10,06% af stemmerne 
Britt Mermolja Lyster Valgt ind med   8,99% af stemmerne 
Birthe Møller  Valgt ind med 10,06% af stemmerne 
Agnete Maria Wulff Valgt ind med 13,70% af stemmerne 
Mette Frickmann  Valgt ind med   9,64% af stemmerne 
Tina Berg     Valgt ind med 10,72% af stemmerne 
Morten Bjergager  Valgt ind med 12,63% af stemmerne 

Filipa Gram   Valgt ind med   7,92% af stemmerne 
Freja krab Kjøller  Valgt ind med   4,93% af stemmerne 
Emmelie Bai  Valgt ind med   5,14% af stemmerne 
Lea Sabroe   Valgt ind med   5,57% af stemmerne 

Suppleanter bliver som følger: 

Mette 1. Suppleant 
Britt 2. Suppleant 

Alle 4 unge er medlem som ungdomsrepræsentanter  

8. Valg af revisor og revisorsuppleant  
• Genvalg af revisor 

9. Eventuelt   

Tak til Ole 

Generalforsamlingen afsluttes


