
Mødereferat HARK 

 
Mødeindkalder: Morten Mikkelsen 

Mødetype: Generalforsamling 

Mødedato: 26. november 2014 
Mødested: Rytterstuen 
Mødeleder: Karin Bonde Sørensen 
Referent: Anne-Mette Simonsen 

 
Sparekassen: Mette Kristensen fra Sparekassen Kronjylland var mødt og takkede for sam-

arbejdet. Sparekassen har valgt at sponsorere kage til generalforsamlingen.
  

Dirigent: Karin Bonde Sørensen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsam-
lingen var lovligt varslet, og at indkomne forslag var modtaget rettidigt. 

 
Formandens beretning: Morten Mikkelsen berettede, at det har været et fornuftigt år, dog med 

udfordringer.  
Vores samarbejde med Linda Haahr er ophørt, og medlemstallet har været 
faldende. 

 Nye tilskudsregler fra kommunen har medført administrative udfordringer. 
 
 Klubben var repræsenteret til landsfinalerne på Vilhelmsborg med et spring-

stafet- og et pas de deux-hold. 
 
 De stævner, der er afholdt i årets løb, har fået positive tilbagemeldinger, ikke 

mindst fra TD’eren. 
 
 Der har været afholdt ridelejr for børn i PWS-foreningen. De er interesseret i at 

fortsætte samarbejdet, og det er aftalt, at det fast bliver i uge 19. 
 
 Vi har i år forsøgt os med alternative arrangementer som f.eks. cykelsponsor-

løb og loppemarked. 
 
 Vores hovedsponsor har forlænget aftalen med to år. 

Karin har søgt og fået bevilliget 10.000 kr. fra Jem & Fix til nye spring. 
Elrofonden har bevilliget 200.000 kr., dog med en tidsklausul pr. 1. maj 2015. 
 
Vi har etableret et samarbejde med Kriminalforsorgen, og har indtil nu haft fire 
personer, der har udført samfundstjeneste hos os. 

 
 Formandens beretning blev godkendt. 

 
Stævneudvalget: Josefine Gade oplyste, sæsonen startede med et julestævne. 
 Der blev holdt klubstævne i foråret med 155 starter, hvilket er ét af de største, 

vi har haft. 
 Der var også stor tilslutning til distriktsstævnet i dressur. 
 Der var færre starter til distriktsstævnet i spring, og derfor blev der åbnet for 

klubklasser. 
 I november er der for første gang afholdt indendørs stævne med elev- og 

klubmesterskab. 
 
 Josefine rundsendte de fine tilbagemeldinger, vi har fået fra TD’erne. 



 
 Stævneudvalget vil gerne have ønsker og idéer fra medlemmerne.  
 
 Jubilæumsåret er blevet fejret, og der er indkøbt specielle rosetter. 
 
 Der er forhåbning om, at klubben skal repræsenteres til landsfinalerne i 2015. 

Alle interesserede bedes af hensyn til tilmeldingsfristen henvende sig snarest. 
 
Undervisningsudvalget: Britt Moth Laursen berettede, at der er fin tilslutning til undervisningen. 
 
 Der er afholdt en ”pudse- og udstyrsdag”. 
 
 Loppemarkedet blev arrangeret i samarbejde med Nordjysk Dyreredning, og 

dette var en succes. 
 
 Der har været en overnatning, som også fik positive tilbagemeldinger. 
 
 Der har været forsøgt et mors dags-arrangement og en islændertur, men der 

var ikke tilslutning til dette. 
 
Partudvalget: Britt Moth Laursen oplyste, at der pt. mangler en part på Tulle og Perle. 
 
 I starten af sæsonen blev der afholdt en ”part dag”, hvor sikkerhedsreglerne 

blev gennemgået. 
 
Sponsorudvalget: Vi har en række faste skiltesponsorer. 
 Derudover er der en lang række af firmaer, som har sponsoreret gaver, 

ærespræmier, kage osv. til stævner og andre arrangementer i klubben. 
 
 Vi kommer langt, hvis alle spørger i omgangskredsen. 
 
 Der er indgået aftale med Dan Olesen om salg af juletræer til jubilæumsdagen 

den 29. november 2014. 
 Der vil blive uddelt sedler, således at hvert juletræ, der efterfølgende købes 

hos Dan Olesen, giver 20 kr. til klubben. 
 
 Christian har indgået aftale med Glud Vin om salg af vin, og vi har et tilbud om 

salg af fyrværkeri. 
 
Anlægsudvalget: Peter Glans meddelte, at der er etableret møddingsplads. 
 Traktorskuret er blevet væltet, og flere står for tur. 
 Der er blevet bestilt ny halbund til levering snarest. 
 Der er desperat mangel på hjælpere til udvalget. 
 
Cafeterieudvalget: Kathrine Arents oplyste, at udvalget har haft travlt med stævner, loppemarked, 

cykelløb, Tina Lund-arrangementet osv. 
 Vi valgte at leje en pølsevogn til stævnerne, og dette har fungeret godt. 
  Der er en række trofaste hjælpere, som stiller op hver gang. 
 
Webudvalget: Christian Islev-Andresen oplyste, at den nye hjemmeside er oppe at køre. 
 Stort set alle medlemmer er nu oprettet og skal betale medlemskab via 

hjemmesiden. 
 Det forventes, at undervisningen ligeledes skal betales via hjemmesiden fra 

årsskiftet. 
 Vi har oprettet trådløs netværk, og dette har givet mulighed for livestreaming i 

forbindelse med stævnerne.  
 Vi har tilmeldt os en løsning, således at det også bliver muligt at betale med 

debetkort. Dette afventer udbyderen. 



 Vi har undersøgt muligheden for MobilePay, men denne løsning er umiddelbart 
for dyr. 

 
 Mette Kristensen fra Sparekassen oplyste, at SWIPP-løsningen er gratis. 
 Christian undersøger dette.  
 
Kasserer: Anne-Mette Simonsen fremlagde regnskabet.  
 

Hun oplyste, at årets overskud er 62.977 kr.  
 
Handicapundervisningen er ophørt, hvilket har medført en betydelig indtægts-
nedgang. 
 
Faldet i medlemstal er ikke af afgørende betydning rent økonomisk, idet 
størstedelen af medlemskontingentet betales til Dansk Rideforbund.  
 

 Regnskabet blev godkendt. 
 
Drøftelse investeringer: Morten Mikkelsen redegjorde for overvejelserne om udvidelse af den eksiste-

rende hal eller opførelse af en ny hal. 
 Forlængelse af den nuværende hal vil på grund af de brandtekniske krav blive 

så dyrt, at det pt. ikke er økonomisk forsvarligt. 
 Etablering af en ny hal ved siden af den nuværende kræver køb af et stykke 

jord og nedlægning af vejret, hvilket giver et tidsmæssigt problem i forhold til 
bevillingen fra Elrofonden. 

 Etablering af en hal for enden af den nuværende kræver zonetilladelse, og 
dette kan kommunen endnu ikke give tilsagn om. 

 Budgettet for projektet skal efter bestyrelsens opfattelse holdes under 
1.000.000 kr.  

 Lånoptagelsen hertil kræver, at vi hvert år har en fast indtægt på 40.000 kr. til 
betaling af afdrag. 

 Morten er i forhandling med menighedsrådet om mulighederne for tilkøb af jord 
eller evt. leje med forkøbsret.  

 
Tilbuddet på 30 meter forlængelse af den nuværende hal lyder på 1.100.000 
kr. incl. jordarbejde. 
 
Efter afstemning var der mere end 2/3 af de fremmødte medlemmer over 15 år, 
der stemte for, at vi skal have en ny hal. 
 
Efter afstemning blev det vedtaget, at der arbejdes videre med planen om en 
fritliggende hal for enden af den nuværende. 
 

Medlemskontingent: Morten Mikkelsen oplyste, at bestyrelsen har besluttet ikke at ændre priserne 
på medlemskontingent, halkort og undervisning. 

 Dog tages der forehold for ændring af prisen for halkort, hvis der etableres en 
ny hal. Prisstigningen vil i givet fald være i størrelsordnen 50-100 kr. 
 

Indkomne forslag: Bestyrelsen har stillet følgende forslag: 
 

1. Indkaldelse til generalforsamling udsendes fremover alene pr. mail. 
Forslaget blev vedtaget 

 
2. Der gives stemmeret til forældre til medlemmer under 15 år. 

Forslaget blev vedtaget. 
 
3. Der giver bestyrelsen bemyndigelse til at leje jord, der støder op til 

klubbens arealer, med forkøbsret. Dog maksimalt 10.000 m². 



Forslaget blev vedtaget. 
 

Uddeling af priser:   Horsemannship: Britt Moth Laursen, Caroline Roed Berg og  
Anne-Sofie Moth Laursen 

 
Championat spring hest: 1. Regina Madsen/Little Lario 

2. Rikke Buhl Christensen/Cuba 
3. Cecilie Kristensen/Bastian 

 
Championat dressur pony: Det er besluttet, at Malene Aborg, som er suve-

ræn vinder af championatet, i stedet tildeles en 
særlig pris i forbindelse med jubilæumsdagen den 
29. november 2014 kl.  13. 

 
1. Anja Klitte/Tango 

  2. Anne-Sofie Moth Laursen/Pearlie 
  3. Emma Simonsen/Flicka 
 
Championat spring pony: 1. Emma Simonsen/Flicka 
  2. Camilla Olesen/Afrodite 
  3. Camilla Islev-Andresen/Lukas 
 
Championat dressur hest: 1. Maya Schmitt/Nemo 

   2. Janni Rasmussen/Gorm 
   3. Lena Trap/Josefin 
 

Årets HARK-medlem: Morten Mikkelsen 
  
Valg af kasserer: Anne-Mette Simonsen blev genvalgt som kasserer. 
 
 Anne-Mette Hansen tilbød at hjælpe med regnskabsmæssig assistance. 
 
Bestyrelsesmedlemmer: Peter Glans og Kathrine Arents blev genvalgt. 
 
 Jeanette Olesen blev valgt ind i bestyrelsen. 
 
Udvalgsmedlemmer: Stævne 
  Heidi Glans 

Ditte Dahl 
Lena Trab 

  Regina Madsen 
  Karin B. Sørensen 
  Dorthe Høegh  
  Heidi Eriksen 
  Maya Schmitt 
   

Cafeterie 
  Bestyrelsen påtænker at inddrage udvalget under stævneudvalget. 
  

Undervisning/part 
Ingen meldte sig 
 
Web/IT 
Ingen meldte sig 
  
Sponsor 

  Karin B. Sørensen  
 



Bane 
Jan Preetzmann 
Jimmy Olesen 
Kristian Thegen 
Jesper Eriksen 
Jesper Simonsen 
Arne Kaptain 
 

Suppleanter:  1.  Dorte Høegh 
2.  Britt Moth Laursen 

 
Juniorudvalg: Sandra Kjeldsen, Emma Jørgensen, Emma Simonsen, Signe Preetzmann, 

Camilla Olesen og Anja Klitte blev valgt. 
 
Revisorer: Dorthe Høegh og Heidi Eriksen blev valgt.  

Ole Bang blev genvalgt som suppleant. 
 
Eventuelt: Karin opfordrede til, at medlemmer, deres familie, venner og bekendte bakker 

op om jubilæumsarrangementet den 29. november 2014 fra kl. 13. 
 


