
Generalforsamling Brædstrup Rideklub d. 17. marts 2015 

Der bydes velkommen af Knud Andersen og bestyrelsen foreslår Susanne Nielsen 

som ordstyrer hvorefter forsamlingen samtykker. 

Ordstyreren erklærer general forsamlingen lovlig vaselet og giver her efter ordet 

videre til formanden. I vedtægterne er der en regel om at general forsamlingen skal 

være afholdt inden d. 15 marts. Dette gives der dispensation for i år og vi afholder 

fremtidige generalforsamlinger før d. 15 marts.  

Knud Andersen beretter og reflekterer lidt over året der er gået og ser på 2014 og 
2015 
Der en tilfredsstillende økonomi i år. Vi kommer ud med et lille overskud i år. På det 
sportslige plan går det også godt. Både undervisningen, handicapridning og tilridning 
af heste. Vores elevheste har det også godt, vi er sluppet for sygdom og andre 
problemer. Der er også stor ros til de der underviser, hjælper i hverdagene eller til 
stævnene. Vores stævner rammer hele bredden af ryttere, Vi har klasser for både 
nybegyndere og mere øvede ryttere.  
Lige nu er det en fornøjelse at være bestyrelse, det kører godt og der er ikke brok fra 
foreningens medlemmer. Men måske skal der lidt mere aktivitet i den nærmeste 
fremtid, eller det godt der hvor vi er lige nu hvor vi rammer den målgruppe der 
passer i vores forening.  
 
Ordstyren spørger om forsamlingen kan godkende formandens beretning og 

forsamlingen samtykker.  

Ordstyren giver ordet til kasserer Heidi Nørbæk som gennemgår regnskabet. 

Undervisningen og holdkort er steget i forhold til sidste år. Hvilket passer godt til det 

formanden beretter om. Vores stævne udgifter er faldet lidt, da vores western 

stævne kostede lidt mere at afholde i år. Vi har fået tilskud af støtteforeningen til 

køb af hest og til en dyrlæge regning. Vi har lidt flere udgifter på elevheste, men det 

er fordi der er kommet flere elevheste til.  

Vi har dermed et overskud på 10.394 kr. Hvilket er rigtig flot. 

Ordstyren spørger forsamlingen om de kan godkende regnskabet og forsamlingen 

samtykker 



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

nogen. 

Til valg af bestyrelsen er Anja Nyhus, Lone Bech – Hansen og Rikke Aasager. 

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 genopstiller Linette Andersen som første suppleant og vælges 

af forsamlingen Annika Jensen opstiller som 2. suppleant og vælges af forsamlingen. 

Til Revisorposten opstiller Inger Mehlsen, i stedet for Morten Hesthaven der ikke 

genopstiller, hun vælges af forsamlingen. Maibritt Eriksen genopstiller som revisor 

suppleant og vælges af forsamlingen.  

Ordstyren går herefter videre til punktet evt.  

Vi kan godt bruge en trailer/vogn til at slæbe spring materiale på. Den skal helst 

være så let at den kan køres med hånden. Jonna og Lone undersøger om CP metal 

eller Kellfri Metal kan lave/sponserer en til os.  

Ordstyren takker forsamlingen og general forsamlingen afsluttes. 

 

Dirigenten: Susanne Nielsen  __________________________________________ 

 

 

 


