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Referat af Generalforsamlingen den 21. februar 2013 
 

1. Valg af dirigent:  

Bo Hansen blev foreslået af bestyrelsen, og blev valgt. 

 

2. Bestyrelsens beretning: 

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse: 

Der var enkelte kommentarer og spørgsmål. Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Fastsættelse af kontingent for 2013: 

 Der er ingen ændringer i kontingentet. Der kommer mange spørgsmål til Randi Callesen 

vedr. gebyret til DRF. Bestyrelsen vil genoverveje om kontingentet ikke skal deles op, 

således at disse henvendelser og tvivls spørgsmål kan undgås.  

 

5. Behandling af indkomne forslag:  

Der er ikke modtaget nogle forslag. 

 

6. Valg til bestyrelsen:  

På valg var Randi Callesen og Benny Rheimer, der begge modtog genvalg, og blev valgt. 

Derudover skulle der vælges 2 suppleanter. Torben ønskede ikke genvalg, Esben modtog 

genvalg og blev valgt. Desværre var der ikke flere der var interesserede i at blive en del 

af bestyrelsen. 

 

7. Valg af udvalg:  

Ingen valg i år. 

 

8. Valg af revisorer samt revisor suppleant: 

Torben Larsen modtog ikke genvalg. Pia Sandberg modtag genvalg, og blev valgt. Bo 

Hansen blev ligeledes valgt, da der ikke var andre der ønskede at stille op. Der er derfor 

ingen revisor suppleant i 2013. 

 

9. Eventuelt: 

Der blev sidste år efterspurgt billeder af bestyrelsesmedlemmerne på opslag tavlen – 

dette er desværre ikke blevet til. De kommer op inden den 20. april 2013.02.23 

 

Der er blevet lavet en handicap parkeringsplads – denne er forbeholdt handicappede, 

også til daglig.  

 

Vasken i gangen ved toiletterne er blevet fjernet, da døren ind til handicap toilettet skal 

vendes, således at det bliver nemmere at komme ind i rullestol. 
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Der er problemer med vilde ponyer om mandagen, da de ikke må lukkes løs i hallen 

andre dage end søndag. Der blev spurgt til hvad der kunne gøres ved dette, og om det 

er muligt vat Randi kan få dispensation til dette. Der var bekymring for om de vilde ponyer 

kan medføre faldende medlemstal og dermed faldende tilskud fra Sønderborg 

Kommune. Bestyrelsen ønsker ikke at gøre forskel, og ponyerne må derfor kun komme løs 

om søndagen – er dette ikke nok må Randi finde en alternativ motionsform. Der blev 

foreslået longering og halvparter som alternativer.  I samme omgang blev det nævnt at 

der er meget skiftende undervisere på pony holdene. Dette kan bestyrelsen desværre 

ikke gøre noget ved, da det sorterer under Randi.  

Reglen forbliver som den er: Kun løse heste om søndagen, og der ordnes bane efter sidste 

hest. Når banen køres om søndagen, skal hovslaget ordnes. Der henstilles til at brugerne af 

hallen lige jævner de værste huller efter dem selv. 

 

Der blev spurgt til de udendørs ridebaner. Det er planen at de skal laves, gerne i år, men 

dette er dyrt! Vi forventer en pris på DKK 150.000. Birte Bünger efterspurgte et detaljeret 

budget. Dette får vi lavet i løbet af første kvartal. 

 

Rengøring af klubhus og toiletter står Randi Callesen for. Der blev klaget over at denne 

ikke er god nok. Der bliver pt. Gjort rent 1 gang i ugen, men allerede dagen efter det er 

gjort kan det ikke ses. Vi vil gerne bede alle medlemmer om at være bedre til at bruge 

støvle børsterne der står ved dørene, putte de tomme toilet papirsruller i skraldespanden, 

bruge toiletbørsten og tømme disse når de er fulde. Skal hestene have hø på marken må 

det ikke bæres igennem mellemgangen! 

 

Der er mange regler når man kommer som nyt medlem i klubben. Bestyrelsen er i gang 

med at indskrænke regelsættet, samt gøre det mere overskueligt forud for gen-

certifiseringen i marts 2013. Når det nye regelsæt er færdigt bliver det lagt på 

hjemmesiden. Der bliver hurtigst muligt hængt sedler op til at skrive sig på til løs hest/løs 

springning om fredagen. Der vil reglerne omkring brugen af dette komme op ved siden 

af. 

 

I forbindelse med gen-certifiseringen til Marts er der nogle regler der ikke overholdes i det 

daglige. I reglerne står der at hunde skal føres i snor på klubbens område, dvs. klubhus, 

ridehuse, vaskeplads og områderne hvorpå der står skabe. Staldene og markerne er 

Randis ansvar, og der gælder hendes regler. Dette betyder at der ikke må efterlades 

hunde i kolubhuset uden snor og uden opsyn. 

Der kom forskellige forslag til løsninger på problemet – kommer der en ændring til reglerne 

skal vi nok orientere herom. 
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Umiddelbart efter mødet konstituerede den nye bestyrelse sig, og den ser således ud i 

2013: 

Formand: Benny Rheimer 

Næstformand: Svend Callesen 

Kasserer: Randi Callesen 

Sekretær: Ditte Kjær 

Medlem: Marlene Terndrup 

Medlem: Winnie Jakobsen 

Suppleant: Esben Simonsen 

 

Bestyrelsen holder deres første møde den 7. marts kl. 19.00 hor Marlene 


