
General forsamling Brædstrup Rideklub d. 19.02.2013.  

 

Der bydes velkommen af Knud Andersen og bestyrelsen foreslår Sandie som ordstyrer hvorefter 

forsamlingen samtykker. 

Ordstyreren erklærer general forsamlingen lovligt varselet og giver her efter ordet videre til formanden 

som beretter:  

Knud Andersen starter med at gøre opmærksom på at beretningen vil blive lidt kort eftersom han jo er 

trådt ind i bestyrelsen som suppleant, hvor tidligere formand Maijkenn Skovbo havde valgt at trække sig 

fra sin bestyrelsespost. Derefter starter Knud med at  give udtryk for at være glad for at være tilbage, som 

en aktiv del af bestyrelsen og fortæller, at han oplever bestyrelsen som et velfungerende forum der gerne 

vil arbejde for Brædstrup Rideklubs interesser og som er engagerede i det hele taget. Knud benytter også 

muligheden for at rose og takke for indsatsen fra de mange der lægger et stort stykke arbejde i klubben 

som frivillige og var det ikke for dem, kunne det simpelthen ikke køre rundt. Dertil er der jo de fantastiske 

undervisere vi er så heldige at have i klubben. 

Knud beretter også om de mange arrangementer der har været i årets løb både elevstævner, McCabes 

fødselsdags stævne, cowboylejr, cliniks, shetlænderforeningen, ponyridning i børnehaven, juleoptog, ok 

kort kampanger og senest den store kagebage dyst som var en stor succes. 

Dog er det væsentligt at være opmærksom på at klubben ikke har for mange medlemmer og vi i høj grad 

må blive ved at have et højt aktivitets niveau for at kunne få økonomien til at løbe rundt og endda skal 

klubben nok sørge for at der bliver endnu flere tiltag der giver overskud i kassen. 

Tilslut giver Knud udtryk for at han synes at klubben lige nu fungerer godt og at dagligdagen egentlig bare 

kører fint. 

Ordstyreren spørger om forsamlingen kan godkende formandens beretning og forsamlingen samtykker. 

Ordstyren giver orden til kasser Rikke Aasager som herefter gennemgår regnskabet. 

Ordstyren spørger forsamlingen om de kan godkende regnskabet og forsamlingen samtykker. 

Til punktet omkring fastsættelse af kontingent fastholdes det nuværende niveau. 

Ordstyren spørger om der er indkomne forslag og bestyrelsen har ikke modtaget nogen. 

Til valg af bestyrelsen er Rikke Aasager, Anja Nyhus, Lone Beck-Hansen samt Knud Andersen, sidstnævnte 

eftersom han er trådt ind som suppleant. Bestyrelsen har på forhånd givet udtryk for at de gerne stiller op 

til genvalg som en samlet bestyrelse og de vælges herpå af forsamlingen. 

Til Suppleant posterne opstiller Linette Andersen som første suppleant og som 2 suppleant opstiller Lina 

Grønlund disse vælges af forsamlingen. 

Til Revisorposten opstiller Morten Hesthaven og Ebba Weigelt som herefter vælges af forsamlingen. 

Maibritt Eriksen fortsætter som revisor suppleant. 

Ordstyren går herefter videre til punktet evt. 



Der kommer fra forsamlingen forslag og ideer til endnu flere aktiviteter der kunne give både godt til 

økonomien men også gøre Brædstrup rideklub til en endnu mere aktiv rideklub.  

Et medlem giver udtryk for at hun synes at klubben laver nogle meget fine aktiviteter og der er nogle super 

gode elevheste hvilket er nogle af årsagerne til at hun er i klubben, til gengæld kunne hun ønske sig at 

stemningen på staldgangene er lidt mere imødekommende. Der efterspørges også et info materiale til 

nystartede og det er netop lavet af Jonna McCabe  for klubben. 

 

Forslag til flere aktiviteter:  

-Lucia optog på hest 

- Halloween  

-Fastelavn 

-Torvedag sammen med resten af byen 

- Kaffe med kurt 

-Videoaften / overnatning 

 

Dernæst drøftes årets ridelejr og Jonna Mccabe vil rigtigt gerne prøve at forestå årets ridelejr.  

Frivillige melder sig til at hjælpe: Hanne Kildevang, Rikke Aasager, Linda Schuster, Linette Andersen og Lene 

Skovgård. Per vil gerne komme og spille guitar en aften og flere giver udtryk for at de gerne vil hjælpe i lidt 

mindre omfang men alligevel gerne vil være en del af årets ridelejr. Det bliver besluttet at lejren i år bliver 

på klubbens eget område. 

Et medlem vil gerne høre om der er prøvet at lave en aftale med omkring liggende skovdistrikter vedr. 

ridning i skoven. Det er der egentlig ikke, men bestyrelsen mener ikke, det er klub anliggende men at, de 

gerne hjælper med at medlemmer der ønsker dialog med evt. skovdistrikter kan samles i klubben og drøfte 

mulighederne. Dog skal det være på eget initiativ fra interesserede. 

Ordstyren spørger forsamlingen om der er mere til punktet evt. og det er der ikke. Ordstyren takker 

forsamlingen og generalforsamlingen afsluttes. 

 

 

 

 

 

 

 


