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Referat af generalforsamling den 9. november 2022 

 

1. Valg af dirigent 
Helle Sangild Kværnø blev valgt som dirigent. Helle konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt jf. 
klubbens vedtægter. 
 

2. Valg af referent  
Kristina Bech Jensen blev valgt som referent. 
 

3. Formandens beretning.  
Luna Bormeth aflagde en kort beretning og fortalte om arbejdet som bestyrelsen laver samt opfordrede til at man 
involverede sig i klubbens arbejde. Bestyrelsen supplerede med deres erfaringer og oplevelser.  
 
Klubben har også fået en ny og moderne hjemmeside som det anbefales at checke og bruge de nye ”features” som den 
har.  
 

4. Kassererens gennemgang af regnskab 2021/2022 samt budget 2022/2023 
Anette Hansen fremlagde regnskabet og Klubbens aktuelle økonomi blev gennemgået. 
Klubben har generelt set en god balance mellem udgifter og indtægter. Arrangementer er gennemsnitligt afholdt så der 
er balance i regnskabet.  
Der er aktuelt 126 medlemmer (en mindre nedgang siden sidste generalforsamling, men det skyldes formentlig vi 
havde et kontingentfrit år i 2021. 
Regnskabet for 2021/2022 og budgettet for det næste år (1.11.2022/1.11.2023) blev godkendt. 
 
Generalforsamlingen besluttede at fastholde kontingentets størrelse; 175 kr., samt 50 kr. for andre fra samme 
husstand. 
 

5. Indkomne forslag  
Der var ikke nogen indkomne forslag fra medlemmer.  
 
Bestyrelsen havde ved indkaldelsen til Generalforsamlingen fremsat et forslag til vedtægtsændring:  
 
Nuværende § 5. Bestyrelsen:  
Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 3 suppleanter. Alle skal være seniormedlemmer, dog skal et 
bestyrelsesmedlem udpeges til at varetage juniormedlemmernes interesser. På den ordinære generalforsamling vælges 
i ulige år 2 medlemmer og i lige år 1 medlem til bestyrelsen, og valget gælder for 2 år.  
Formand står på valg i lige år og kassereren i ulige år. Suppleanter vælges hvert år, og udnævnes i rækkefølge.  
Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret. Hvis et bestyrelsesmedlem er forhindret i 
fremmøde, træder 1 suppleant i stedet, også hvad stemmeret angår.  
Hvis et bestyrelsesmedlem udebliver fra bestyrelsesmøder 3 gange i træk uden afbud, udgår dette medlem fra 
bestyrelsen.  
 
Forslag til revideret § 5 Bestyrelsen:  
Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt minimum 2 suppleanter. På den ordinære generalforsamling vælges i ulige år 
3 medlemmer og i lige år 2 medlem til bestyrelsen, og valget gælder for 2 år. Der kan fortages genvalg.  
På førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig med 1 formand, 1 kasserer, 
3 bestyrelsesmedlemmer og x-antal suppleanter. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  



 
2 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.  
Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret. Hvis et bestyrelsesmedlem er forhindret i 
fremmøde, træder 1 suppleant i stedet, også hvad stemmeret angår.  
Hvis et bestyrelsesmedlem udebliver fra bestyrelsesmøder 3 gange i træk uden afbud, udgår dette medlem fra 
bestyrelsen.  
I tilfælde af forfald til bestyrelsen indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Hvis suppleanternes plads er vakant, 
supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen 
sig selv på ny. 
 
Det fremsatte forslag til vedtægtsændring blev vedtaget. 
 
 6. Valg til bestyrelsen 
Formand: Luna Bormeth, ønskede ikke genvalg.   
Helle Kværnø, ønskede genvalg, blev valgt for 2 år. 
Suppleanter vælges for et år ad gangen; Dorthe Illeborg og Pernille Winther Jensen ønskede genvalg og blev valgt for 1 
år. 
Michelle-Renee Larsen blev valgt ind som nyt medlem af bestyrelsen, for 2 år. 
 
Anne Weismark Jensen, Anette Hansen og Kristina Bech Jensen var ikke på valg. 
 
Jf. de reviderede vedtægter (ovenfor) konstituerer bestyrelsen sig ved førstkommende bestyrelsesmøde. 
Bestyrelsesmøder er som udgangspunkt også åbne for medlemmer, men der ønskes tilmelding. 
 

7. Valg af revisor 
Line Albech ønskede genvalg og blev valgt. 
 

8. Eventuelt 
Der ønskes mere reklame for klubben på www.hildingur.dk/FB/Instragram, samt nemmere information om 
indmeldelse. 
Der kom forslag om  

• Yoga kursus, i lighed med det som blev holdt for nogle år siden. Dorthe Illeborg følger op. 

• Karin Hassing kursus om arbejde med hesten fra jorden. 

• Strikkeaftener. Luna Bormeth følger op. 

• Brugtmarked. Line Albech tilbød at man kunne bruge hendes stald/lokale/bane til f.eks. dette arrangement. Anne 
Weismark og Henriette følger op. 

• Kursus med Nynne Brudholm. Michelle Larsen følger op.  

• Besøg i Kongelige Stalde. Helle Frederiksen følger op. 

• Fællestur til Hestens dag, v. Cirkus Arena.  

• Cirkuskursus v. Charmaine Bardino. Tina har muligvis en kontakt 

• Fællestur Grundlovsdag 5. juni 2023 til Flynderupgård. 
 
Desuden blev de næste arrangementer fremhævet: 
Orienteringsridt d. 20. november kl. 10, fra Nyruphus. 
Julefrokost d. 11. december kl. 12, på Flynderupgård. Opslag kommer på Facebook, hjemmesiden mm. Hest kan 
medbringes. 
 
Der var en god snak om hvordan bestyrelsen vælger arrangementer og får dem gennemført, samt en opfordring til at 
ønsker man arrangementer må man gerne engager sig. 
 
Tak for god ro og orden – hyggeligt husly hos Anne, samt dejlig mad, kage og lakridspiber. 
Vindere af Halloweenridtet fik tildelt præmier. 
 

http://www.hildingur.dk/FB/Instragram

