
Referat af generalforsamling 28. marts 2018 
  

Fremmødte: Annette Andersen, Carsten Kristensen, Kirsten Gregersen, Marian Gissel, Janni Krintel og Anne 

Mette Ramsgaard. 

Fraværende fra bestyrelsen: Camilla Wonge Christensen, Lene Søegaard, Nina Møller Kristiansen. 

  

Dagsorden: 

1.       Valg af dirigent og referent 

2.       Formandens beretning 

3.       Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

4.       Fastlæggelse af medlemskontingent 

5.       Ændringer af vedtægter 

6.       Behandling af indkomne forslag 

7.       Valg af bestyrelse 

a.       Kasserer Janni Krintel (genopstiller) 

b.      Menigt medlem Nina Kristiansen (genopstiller ikke) 

8.       Valg af suppleanter 

9.       Valg af revisor og revisorsuppleant 

10.   Eventuelt 

  

1.       Valg af dirigent og referent: 
Dirigent: Carsten Kristensen 

Referent: Janni Krintel 

  

2.       Formandens beretning: 
Formand Marian Gissel fortæller om året 2017 i GJK. Hun lægger ud med at fortælle, hvordan GJK er blevet 

en velfungerende klub med tilgang af nye elever og en sund økonomi på vej mod bæredygtig kurs. 

Hun fortæller om GJK’s nye logo, som blev offentliggjort i forbindelse med Dansk Rideforbunds 100 års 

jubilæum. 

Marian fortæller kort om opgaverne i bestyrelsen, som er blevet fordelt efter evne og interesse. Dog er der 

stadig et større pres på enkelte skuldrer og der efterlyses stadig hænder til at aflaste. 

I året der gik har GJK afholdt en masse arrangementer: 

·         Forårsstævne med klubmesterskab 

·         Efterårsstævne 

·         Ridelejr for 10+ 



·         Ridelejr for børn under 10 år 

·         Åbent hus i forbindelse med DRF’s 100 års jubilæum 

·         Juleshow 

·         Løsspring 

Derudover har der været andre tiltag, som er med til at bringe klubben på rette vej: 

·         Salg af julekalendere og lodder 

·         Uddeling af affaldsposer 

Hun runder emnet af med at fortælle, at GJK er blevet gode til at afholde stævner og andre arrangementer 

– samt at klubben er blevet god til at inddrage elevrytterne mere. 

Der er også skiftet ud i blandt klubbens undervisere grundet uddannelse, graviditet og fuldtidsarbejde. De 

nye virker meget engagerede og der er kommet positiv tilbagemelding fra forældrene. 

  

3.       Fremlæggelse af det reviderede regnskab: 
Janni fremlagde det reviderede regnskab, som viste en klub med sund økonomi. Et pænt overskud i forhold 

til tidligere og klubbens størrelse taget i betragtning. Der er dog sparet på mangt og meget de seneste år og 

folk har knoklet for at komme hertil. Bestyrelsen ånder lettet op og tror så småt på, at vi er på rette vej. Der 

gøres nu forhåbninger om at forbedre ting, som tidligere er sparet væk. 

Der blev snakket om hvad man kan gøre i forhold til at søge fonde og legater. 

Carsten fortæller om Vinderchancen, som klubben tidligere har haft, som nu ligger hos SKAT. Iflg. Carsten 

er det delt ud i 7 hovedforbund, som deler ud til nogle underforbund. Han synes vi evt. skal kontakte DRF 

for yderligere informationer. Carsten ville også gerne undersøge nærmere, hvis vi minder ham om det efter 

påske. 

Nordea fonden nævnes også. Denne skal søges inden 1. april hvert år. Klubben har tidligere modtaget 

støtte herfra. Sydbank nævnes også, som også tidligere har støttet GJK. 

Der er snak om at dele opgaven ud til én person i bestyrelsen, som primært sidder med at søge tilskud, så 

det ligger et samlet sted. 

  

4. Fastlæggelse af kontingent 
Det er besluttet at lade kontingent forblive det samme. Ingen ændringer pt. 

  

5. Ændring af vedtægterne 
Nej, ingen ændringer. 

  

  



6. Behandling af indkomne forslag 
Nej, der er ikke modtaget nogle forslag. 

  

7. Valg af bestyrelse 
Den nuværende bestyrelse består af: 

·         Formand Marian Gissel 

·         Næstformand Camilla Wonge Christensen 

·         Kasserer Janni Porskær Krintel (genopstiller) 

·         Menigt medlem Nina Møller Kristiansen (genopstiller ikke) 

·         Sekretær Lene Søegaard 

Nye valgte bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen: Janni Krintel, Kirsten Gregersen, Marianne 

Langgaard, Rikke Nørulf 

Ny bestyrelse vil således bestå af: 

·         Marian Gissel 

·         Camilla Wonge Christensen 

·         Lene Søegaard 

·         Janni Krintel 

·         Kirsten Gregersen 

  

8. Valg af suppleanter: 
·         Marianne Langgaard 

·         Rikke Nørulf 

  

  

9. Valg af revisor og revisorsuppleant: 
Revisor: Martin Djursaa 

Revisor suppleant: Lone Therkelsen 

  

10. Eventuelt 
Carsten nævner at vi er en offentlig klub som er drevet af støtte. Han kommenterer at vi sidder så få 

personer til en generalforsamling – hvor bliver folk af?! Vi er alle lidt frustrerede over det begrænsede 

fremmøde, men er klar over at mødet ligger i forbindelse med påsken og derfor falder der automatisk nogle 

fra pga. ferietid. Annette bakker bestyrelsen op og siger, at vi skal tage det som noget positivt - når folk ikke 



møder op, er det typisk et tegn på at tingene kører godt. Det er også den generelle opfattelse. Klubben 

kører rigtig godt - vi har trukket os selv op fra et hul, til nu at være en sund og veldrevet forening med god 

økonomi. 

Han synes vi skal gøre mere opmærksom på at folk skal bakke op. De skal deltage i vores arrangementer. Vi 

skal inddrage nogle flere folk. Jo flere der står sammen, jo stærkere er vi. Marian og Janni kommenterer at 

der bliver kæmpet for det, men ud af den eksisterende bestyrelse sidder der også kun 2 medlemmer til 

mødet. Marian nævner at der tidligere er hængt sedler op flere steder i GJK, hvor klubben søger hænder og 

der kommer ikke nogen henvendelser. Janni nævner at det kan være svært at få hjælpere til arrangementer 

generelt og mange vælger i stedet at betale sig fra det med de 100kr som er indført ved manglende hjælp. 

Anne Mette foreslår at man kunne lave et mindre udvalg som f.eks. et ”PR udvalg”. 

Vi skal gøre mere ud af at få underviserne til at nævne arrangementer for forældrene. F.eks ”husk at 

komme til generalforsamling” og ”har I husket at melde jer til stævnet” mm. Vi er enige om at det er blevet 

meget bedre med de nye undervisere, som faktisk gør en ihærdig indsats, så vi er fortrøstningsfulde og er 

sikre på det nok skal blive bedre. 

Der nævnes at der også er kommet to nye medlemmer i aktivitetsudvalget: Benny Jensen og Karen Halle-

Larsen. 

Mødet forløb i god og positiv stemning med kaffe og kage og god dialog. 

 


