
Mødereferat HARK 

 
Mødeindkalder: Heidi Eriksen 

Mødetype: Generalforsamling 

Mødedato: 27. november 2013 
Mødested: Rytterstuen 
Mødeleder: Ilse Lerche 
Referent: Anne-Mette Simonsen 

 
Dirigent: Ilse Lerche blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var 

lovligt varslet, og at indkomne forslag var modtaget rettidigt. 
 
Formandens beretning: Heidi Eriksen berettede, at det overordnet set har været et godt år for klubben. 

Der har dog manglet hænder til at hjælpe med de projekter, bestyrelsen havde 
planlagt. 

 Der har været mange aktiviteter i årets løb. Vi har bl.a. afholdt flere stævner, 
som vi har fået ros for. Dette skyldes de frivillige hjælpere, som skal have en 
stor tak. 

 Klubben var flot repræsenteret ved landsfinalerne på Vilhelmsborg, hvor det 
blev til en første plads til team cup-holdet. 

 Undervisningsholdene er godt besat. Vi har et godt underviser-team, som er 
vigtigt for at holde ”kundegrundlaget”. 

 Bestyrelsen er glade for samarbejdet med Linda Haahr. Dels gavner det 
klubbens økonomi, og dels stemmer det overens med klubbens målsætning 
om at være en rummelig klub. 

 Der er indhentet tilbud på renovering af udendørscafeteriet. Dette lyder på 
150.000 kr. Bestyrelsen arbejder videre med projektet. 

 Vores traktorskur trænger også hårdt til renovering, og Heidi har kontaktet 
forskellige håndværkere for at drøfte løsningsforslag og priser. Det seneste 
tilbud lyder på 349.000 kr. 

 
Undervisningsudvalget: Britt Moth Laursen oplyste, at der er undervisning mandag, tirsdag, torsdag og 

lørdag. Alle hold er fyldt op. 
 
 Vi har springtilbud v/Jonas Mejlvang om torsdagen, men vi kunne ønske os lidt 

større tilslutning hertil. Tilmelding skal ske seneste om tirsdagen, og undervis-
ningen gennemføres kun, hvis der er tre tilmeldte. 

 
Partudvalget: Britt Moth Laursen oplyste, at ordningen fungerer fint. Der er part på alle 

elevponyerne, dog er der én ledig part på Perle og Tulle. 
 
Sportsudvalget: Der har været afholdt to udvidede klubstævner og et distriktsstævne. Alle er 

forløbet godt. 
 Til distriktsstævnet fik vi stor ros fra TD’eren. 
 Regina Madsen takkede alle de hjælpere, der træder til, hver gang der er 

stævne.  
 
Anlægsudvalget: Peter Glans meddelte, at der senest er blevet fyldt ny bund i hallen. 
 Der er foretaget flere småreparationer i løbet af året, men der har manglet 

hjælpere til de større opgaver. 
 



Juniorudvalget: Simone Andersen berettede, at der blev holdt stævne i foråret, og at udvalget 
pt. arbejder med planlægning af julestævnet. 

 Josefine Gade oplyste, at det gik godt til landsfinalerne, både for holdene og for 
heppekoret. 

 Der har været afholdt ridelejr, hvilket var en stor succes. 
 
Webudvalget: Christian Islev-Andresen oplyste, at der er etableret trådløst internet både i 

hallen og på banerne. 
 Der arbejdes med oprettelse af en ny hjemmeside. 
 
Cafeterieudvalget: Kathrine Arents takkede det lille, men effektive udvalg.  

Vi har fået ros for maden til stævnerne, og det har givet overskud ved alle 
stævnerne med undtagelse af distriktsstævnet, hvor der blev købt stort ind til 
senere brug. 

 Mange har været behjælpelige med at bage kage.  
 
Uddeling af priser:   Championat dressur hest:  1. Kathrine Arents/Vestergårds Madame 

2. Karin B. Sørensen/Daliha 
3. Josefine Gade/Abdallah  

 Championat spring hest: 1. Rikke Buhl/Cuba 
   2. Regina Madsen/Little Lario 
   3. Marie Louise Mikkelsen/Figaro 
 Championat dressur pony: 1. Malene Aborg/Jorik 
   2. Sandra Kjeldsen/Sif Kaptain 
   3. Jannie Ramusssen/Gorm 
 Championat spring pony: 1. Cecilie Kristensen/Bianca 
   2. Camilla Islev-Andresen/Lukas Turbo 
   3. Cecilie Kristensen/Day Dream 

Horsemannship: Signe Pretzmann, Kathrine Roed Rasmussen og 
Julie B.Pedersen 

Årets klubmedlem: Karin B. Sørensen 
 
  Kathrine Arents fremlagde udkast til nye championatsregler. Disse opslås på  

den nye hjemmeside. Hun oplyste, at man fremover ikke kan skrive sig på 
sedlen på opslagstavlen. Resultaterne skal sendes til Kathrine pr. mail seneste 
14 dage efter stævnet. 

  
Karin foreslog, at championatet niveauopdeles, således at der er ét på 
klubniveau og ét på distriktsniveau og derover. Hun foreslog endvidere, at 
championatsvinderne skal være til stede under generalforsamlingen.  
 
Ilse foreslog supplerende, at der fastsættes en minimum-grænse for hver 
kategori, således at man ikke kårer en championatsvinder i den pågældende 
kategori, hvis man har under eksempelvis 15 point. 
 
Bestyrelsen vil drøfte dette nærmere. 

 
Klubmodul: Christian Islev-Andresen præsenterede klubbens nye hjemmeside. 
 
Kasserer: Anne-Mette Simonsen fremlagde regnskabet og redegjorde herfor.  
 

Hun oplyste, at årets overskud er på 87.463 kr.  
 
 Regnskabet blev godkendt. 
 
Kommende investeringer:  Heidi Eriksen redegjorde nærmere for det tilbud, der er indhentet vedrørende 

renovering af udendørsfaciliteterne. 
   



Morten Mikkelsen og Karin B. Sørensen påtog sig at stå for en arbejdsgruppe 
med henblik på at finde alternative løsningsforslag. Det blev aftalt, at der skal 
være nyt fra arbejdsgruppen senest den 1. marts 2014. I modsat fald vil 
bestyrelsen benytte sig af det indhentede tilbud. 
 
Heidi Eriksen oplyste, at der er bestilt maler til at male vinduer og døre. 

  
Medlemskontingent: Heidi Eriksen oplyste, at bestyrelsen har besluttet ikke at ændre priserne på 

medlemskontingent, halkort og undervisning. 
 
Karin foreslog, at man til næste år overvejer at differentiere medlemskontingen-
tet eller facilitetskortet alt efter om medlemmet deltager i arbejdsdage o.lign.  
 
Bestyrelsen foreslår, at vi indfører dagskort á 50 kr. Dette vil blive administra-
tivt lettere med indførelsen af Klubmodul.  
 
Efter drøftelse blev der enighed om en pris på 50 kr. 
 

Indkomne forslag: Der er modtaget forslag fra Sparekassen Kronjylland om ændring af vedtæg-
ternes punkt 10, således at der kan meddeles kassereren eneprokura til 
betalinger via netbank. 

 
 Bestyrelsen foreslår, at der tilføjes en § 10, stk. 1, med følgende ordlyd: 

”Der kan meddeles eneprokura til kassereren udelukkende til brug af netbank 
for at bestride styringen af den daglige drift.” 

 
 Efter afstemning blev forslaget vedtaget. 
 
Valg af formand: Heidi Eriksen ønskede ikke genvalg.  
 
 Ingen stillede op. 
 
 Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 8. januar 2014 

kl. 19.30. 
 
 Der udsendes skriftlig indkaldelse. 
 

 


