
Referat af generalforsamling 17. marts 2016 
Torsdag den 17 marts kl 19.00 i festlokalet ( indgang fra stalden) 

Referent Annette Andersen 

Antal fremmødte: 10 

Dagsorden  

1. Valg af dirigent 

2. Beretning fra bestyrelsen 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

4. Fastlæggelse af medlemskontingent 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelse 

7. Valg af suppleanter 

8. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant 

9. Eventuelt 
  

På valg er Pia Jensen, Emma Hindhede og Susan Pedersen, de ønsker ikke genvalg. 

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før 

generalforsamlingen 

1. Valg af dirigent 
Lisbeht Djursaa blev dirigent,  

2. Beretning fra bestyrelsen 
Formanden Pia s Jensen fremlægge sin beretning, der blev enstemmigt godkendt 

Formandsberetning v. Pia S. Jensen, Grejs Rideklubs generalforsamling 16/3-2016 

Jeg har kun været formand i Grejs Rideklub i et år.  

Jeg sagde ja – modstræbende - da man ikke kunne finde andre. Det har ikke været optimalt, da jeg ikke har 

min daglige gang i klubben. Så jeg håber, at vi får en ny formand, der bliver noget mere tydelig i klubben. 

Det trænger vi til. 

I løbet af året har vi afholdt et forårsstævne og et efterårsstævne. 

Resultater fra disse stævner blev lagt sammen for at finde klubmestrene for 2015: 

Nadia Aabo/Molly klubmester i dressur for elevponyer 

Iben på Ækpara blev klubmester i dressur for privatponyer 

Frederikke Nørbæk/Cedric klubmester i springning for privatponyer 

Vi har selvfølgelig også afholdt vores årlige juleshow og julefrokost.  

Denne gang med et rigtigt fint lotteri med masser af præmier.  

Stor tak til Jannie og Trine som på den måde har hjulpet klubben økonomisk. 

Og naturligvis også tak de mange glade givere, der støttede klubben. 



 

 

Sofie Gawinsky, Louise Salling og Nicoline Andersen har opnået DM titler i forskellige dicipliner indenfor 

quarterforeningen. 

Annette Andersen blev igen Danmarksmester i reining 

 

Ungdomslandsholdet i avls foreningen Danske Quarterhorses skal til Australien til sommer. Grejs Rideklub 

er repræsenteret af hele to ryttere: Sofie Gawinsky og Louise Salling. 

Det bliver en stor udfordring, hvor pigerne skal ride på fremmede heste på den anden side af jordkloden. 

Held og lykke til dem. 

 

Ridelejren med deltagelse af 9 piger, som havde det sjovt.  

Det gav god aktivitet og gav samtidigt penge i kassen. Så rent win/win. 

 

Vi sagde også ja til at hjælpe Vejle Kommune med at nogle af vores piger var boldhentere da kommunen 

afholdte Para EM i bordtennis. Det gav klubben 1560 kr. Tak til pigerne. 

Vi har haft lidt udskiftning af undervisere. Bl.a. da Melanie af personlige årsager måtte sige op. Hende var vi 

ellers meget glad for. 

Lige nu har vi Ditte og Sofie som undervisere. Ditte vil dog gerne af med den ene dag igen. 

Vi har netop haft samtale med en ny. Hun kommer og kigger og prøver at undervise lidt i næste uge. 

Vi har i løbet af året skiftet lidt på ponyfronten. 

Vi købte Julle og skiftede hende hurtigt ud igen, da hun ikke var egnet som elevpony. Hun gik sine egne 

veje. 

Hun blev solgt til to småpiger, som har sendt flere glade billeder af Julle, som åbenbart har fundet sin rette 

hylde hos dem. 

 

Tasja som havde været hos os i tre år solgte vi også. 

En elevpony finder nogle gange ud af, at det her behøver den ikke gå med til, hvorefter de bliver lidt 

besværlige, og så må de videre i deres liv. Tasja flyttede til Bredballe 

Så lavede vi et decideret fejlkøb af Pilz, som vi hurtigt kom af med igen. Og slap med et tab på 1000 kr. Han 

var simpelthen for ung. 

 

Luna er kommet til og var det helt store hit de første mange måneder. Det ser dog ud til at glæden for 

hende er ved at aftage igen. Så hun bliver muligvis solgt eller byttet. 

 

Emma og jeg tog til Sønderjylland og kiggede på den vel nok tykkeste nordbagge vi nogensinde havde set. 

Men han var sød og rar, så vi købte ham. Og Lars har været et hit hos alle i klubben. Så det håber vi varer 

ved. 

 

Molly er også ny. Hun er ikke klubbens endnu. Vi har lånt hende af en hestehandler, og har sagt ja til at 

købe hende, så snart vi får råd. Hun er en god springpony, men hun er dog lidt for livlig lige nu. Vi håber 

hun dæmper sig lidt, så vi kan købe hende når/hvis pengene er der. 

Og så har Nicoline netop fået en pony, som skal gå med som elevpony. Vi siger velkommen til Violetta. 



En beholdning på 8 elevponyer er desværre nok lige nu, da elevantallet ikke er så stort. 

Vi er nede på 3 undervisningsdage om ugen. Der skal arbejdes på at få bygget op igen. 

Det vil jeg trygt overlade til den nye bestyrelse. 

 

Jeg siger tak for denne gang ! 

Pia S. Jensen 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 
Pia fremlagde regnskabet, der viste et underskud på 10000 kr, hovedsagligt pga. faldene indtægter på 

undervisning. Der var dog tjent penge på ponysalg. 

 

4. Fastlæggelse af medlemskontingent  

Forblev uændret i 2017 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Der er ikke modtaget nogle forslag 

 

6. Valg af bestyrelse 

Der blev opstillet Janni Krintel, Lisbeth Djursaa, Rikke Thorvil Laursen, alle blev valgt ind, bestyrelsen 

konsiturede sig selv efterfølgende og Marian Gissel blev ny formand, bestyrelsen består nu udover de 

nævnte også af Tina Rasmussen 

 

7. Valg af suppleanter  
1 supp. Blev Charlotte Kidde; 2 supp. Blev Rikke Nørulf 

 

8. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant 
Revisor Pia Jensen revisor supp? 

  

9. Eventuelt 
Under evt blev muligheder og strategi diskuteret. Der er bred opbakning til udvikling af klubben. En stor tak 

til Pia Jensen for at tage et år som formand. 

 


