Generalforsamling Grejs Rideklub d. 6. maj 2021
Antal fremmødte: 12 personer

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen foreslog Mikkel Erhardtsen som dirigent, og Vibeke Overgaard Madsen blev
foreslået som referent. Begge modtog valg.
2. Formandens beretning
Se særskilt bilag.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Grundet akut sygdom hos en elevpony var kassereren fraværende til generalforsamlingen.
Årsregnskabet blev uddelt blandt de fremmødte, og det bemærkes, at der trods Covid-19 er
et positivt resultat.
Det flotte overskud skyldes ikke mindst gode sponsorindtægter, som blandt andet er søgt til
renovering af ridehusbunden.
Det bemærkedes endvidere, at rideklubben sidste år besluttede at benytte en ekstern
statsautoriseret revisor, hvorfor regnskabet er noget mere teksttungt end tidligere.
Der stilles et nysgerrigt og opklarende spørgsmål ved, hvordan rideklubben drives i forhold
til de lokaler, der anvendes.
Rideklubben GJK lejer sig ind hos Stald Overbygaard, der ejes af Camilla og Mikkel
Erhardtsen. Rent praktisk lejer rideklubben ridehuset og har ansvaret for vedligeholdelse af
denne. Rideklubben lejer sig ind i stalden og har ansvaret for vedligeholdelse af
kasserummet, sadelrummet og badeværelset samt de bokse, der lejes til rideklubbens ponyer.
Camilla og Mikkel står for den daglige drift af stalden, mens frivillige i rideklubben sørger for
at drive rideklubben.
I stalden er der både private opstaldere og elevheste, og der er både elever og parter knyttet
til rideklubbens ponyer. Alle er medlem af GJK og betaler kontingent til GJK, og desuden
varetager rideklubben opkrævning og administration af ridehuskort og undervisning.
4. Fastlæggelse af medlemskontingent
Sidste år steg de årlige medlemskontingenter 25 kr., hvorfor der ikke var forslag om
ændringer i år.
5. Ændringer af vedtægter
Bestyrelsen havde gennemgået vedtægterne, som var fra 2010, og markeret nogle
ændringer, som blev delt rundt til de fremmødte.
Der var to større ændringer – godkendelse af regnskabet trækkes til senere på året, da
tilskudsberegningerne fra Vejle kommune først fremsendes hen på foråret.
Desuden er der tilføjet en force majeure-paragraf, som giver bestyrelsen mulighed for ifølge
vedtægterne at skåne ponyer, hvis noget uforudset indtræffer.
Vedtægterne med markerede ændringer vedhæftes som bilag, og de reviderede vedtægter
findes på hjemmesiden.
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6. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag var kommet bestyrelsen i hænde.
7. Valg af bestyrelse
Formand Marian Gissel (genopstiller ikke)
Sekretær Nina Møller Kristiansen (genopstiller ikke)
Bestyrelsesmedlemmer, som ikke var på valg, er:
Næstformand Birgitte Stilhoff Müller
Kasserer Janni Krintel
Medlem (midlertidig sekretær) Vibeke Overgaard Madsen
Ifølge vedtægterne skal formanden vælges særskilt på generalforsamlingen, og da Marian
havde meldt, at hun ikke ville genopstille, havde den tilbageværende bestyrelse tygget godt
grundigt på, hvad der så skulle ske.
På dagen for generalforsamlingen meldte Birgitte Stilhoff Müller sin kandidatur, og samme
dag meldte Marian, at hun var klar til at tage en tørn mere som formand.
Dette skabte lidt debat og usikkerhed omkring, hvorvidt der skulle foretages valg, eller om
en af kandidaterne trak sig. En overgangsperiode med overdragelse af formandsopgaver blev
vendt, og behov for nye kræfter i bestyrelsen blev ligeledes vendt – for valg af formand er jo
kun relevant, hvis der er en aktiv bestyrelse.
Marian udtrykte bekymring for GJK’s fremtid og fremhævede, at som formand og som
bestyrelse er der behov for, at man kan tage heftige og akutte beslutninger – dette hænger
ikke nødvendigvis på formanden, men det kan overveje at lave en vagtplan, så folk i stalden
altid ved, hvem de skal ringe til, hvis der sker noget akut.
Det blev også diskuteret, om den daglige drift af rideklubben skal ligge hos den frivillige
bestyrelse, eller om man skal overveje at have en daglige leder, som er ansvarlig for
ponyernes velbefindende. Det kræver naturligvis, at der er økonomi til dette set up.
Efter en del drøftelser frem og tilbage ender det med et nyt formandskab og to nye
bestyrelsesmedlemmer:
Formand:
Birgitte Stilhoff Müller.
To nye bestyrelsesmedlemmer:
Lasse Thomsen og Heidi Danielsen
Der takkes for de mange input, som den nye bestyrelse vil tage med i de fremtidige
overvejelser.
Den nye bestyrelse konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.
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8. Valg af suppleanter
Janni Krintel havde modtaget 2 kandidaturer, som blev valgt til suppleanter.
To nye suppleanter:
1. suppleant Camilla Wonge
2. suppleant Tine Thesbjerg
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Da regnskabet nu godkendes hos en statsautoriseret revisor, frafaldt valget af revisor og
revisorsuppleant.
10. Eventuelt
Bestyrelsen vil gerne takke de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats.
Særligt den afgående formand Marian har gjort en kæmpeindsats i sine 6 år som formand,
og det bliver en tung arv at løfte.
Bestyrelsen ønsker Marian god vind fremover.
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