
Mødereferat HARK 

 
Mødeindkalder: Morten Mikkelsen 

Mødetype: Generalforsamling 

Mødedato: 22. november 2017 
Mødested: Rytterstuen 
Mødeleder: Birgitte Aborg 
Referent: Anne-Mette Simonsen 

 
Generalforsamlingen blev indledt med fælles spisning. 
Tak til Ane Ruhe, som har lavet mad til de fremmødte. 
  
Dirigent: Birgitte Aborg blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var 

lovligt varslet. 
 
Formandens beretning: Morten Mikkelsen oplyste, at regnskabet i lighed med tidligere år ikke er ret- 

tidligt godkendt og udsendt. Dette skyldes, at regnskabsårets afslutning ligger 
for tæt på generalforsamlingen. 

 Det forsøges næste år løst ved at afholde generalforsamlingen en uge senere. 
 Alternativt kan det blive nødvendigt at ændre regnskabsåret. 
 

Morten Mikkelsen berettede, at 2017 har været et begivenhedsrigt år for klubben. 
Den nye hal er indviet, og der er blevet lagt fiberbund i begge haller. 
Der er anskaffet to nye ponyer. 
Vi er nået rigtig langt, og det er fantastisk at se resultatet af alle de års arbejde, 
der ligger forud. 
Rent økonomisk er der flyttet milepæle. 
Medlemstallet er nu på 197, hvilket er en stignig på 30%.  
På sidste generalforsamling blev der kalkuleret med, at vi ville gå ud af 2017 
med et underskud på 200.000 kr., men – særligt på grund af sponsorudvalget – 
er der indhentet så mange midler, at vi ikke har gæld ved årets afslutning. 
Bestyrelsen værdsætter det frivillige arbejde, der udføres, højt. 
 
Der blev ved sidste generalforsamling givet tilladelse til oprettelse af en 
kassekredit på 450.000 kr. 
Bestyrelsen foreslår nu denne nedbragt. 
 
Der har været stor efterspørgsel på elevundervisning, og hvis denne skal 
indfries, skal der indkøbes flere ponyer. 
I så fald skal den nye fold tages i brug, og dette kræver indkøb af en ny løsdrift. 
 
De nye baner kræver mere vanding, og der er arbejdet en del med 
vandingsanlægget for at få dette til at fungere optimalt. 
Dette har medført et øget vandforbrug, hvilket er en udgift på pt. 4-5.000 kr. pr. 
måned. 
 
Det fungerer generelt godt i klubben, og vi er kommet igennem alt, hvad vi er 
blevet budt. 
 
Bestyrelsen er opmærksomme på problemerne omkring parkeringsforholdene. 
Forskellige muligheder er undersøgt, og der skal påregnes en udgift på ca. 
200.000 kr. 



 
Stævneudvalget: Josefine Gade berettede, at der har været afholdt 7 stævner på forskellige 

niveauer. I alt har der været 1.136 starter. 
 
 Overskuddet er på 50.000 kr., og dette kan vi takke alle de frivillige hjælpere for. 

Alene på stævnerne er der arbejdet frivilligt i så mange timer, at det svarer til 60 
døgn. 

 
 Sponsorudvalget og juniorudvalget har gjort et stort arbejde for at skaffe 

sponsorer og præmier. 
 
 Vi har fået stor ros for de stævner, der er afholdt. 
 
Undervisningsudvalget: Anne-Mette Simonsen oplyste, at der fra sæsonens start har været en over-

vældende interesse for elevundervisningen. 
 
 Undervisningen er derfor udvidet med 3 hold fredag eftermiddag. 
 
 Alle pladser er besatte, så vi har i alt 64 elever. Derudover er der 11 på vente-

liste. 
 
Anlægsudvalget: Peter Glans berettede, at der er oprettet et ”arbejdshold” på ca. 8 personer, som 

mødes den sidste torsdag i hver måned. Der er stort behov for hænder, da der 
er mange vedligeholdelsesopgaver, der skal udføres. 

 
 Det blev foreslået, at der udsendes en reminder i god tid inden, der ønskes 

hjælp, samt at der udarbejdes en liste over de opgaver, der skal udføres. 
 
Webudvalget: Christian Islev-Andresen oplyste, at han har arbejdet på betalingsdelen i Con-

ventus og indholdet på hjemmesiden. 
 
Juniorudvalget: Olivia Mikkelsen oplyste, at udvalget har arrangeret et halloweenstævne primært 

for elevrytterne. Der var stor tilslutning til stævnet. 
 
 Udvalget har desuden stået for en filmaften og en eftermiddag forud for 

halloweenstævnet, hvor der blev skåret græskar og lavet pynt. 
 
 Der blev efterlyst mere hjælp og opbakning fra bestyrelsen og/eller stævne-

udvalget til juniorudvalget. 
 
 Josefine Gade foreslog, at der tilknyttes en voksen kontaktperson. Dette skal 

ikke nødvendigvis være en fra stævneudvalget, da dette udvalg har nok at lave 
i forvejen. 

 
Partudvalget: Karin Bonde Sørensen oplyste, at hun pr. 1. oktober 2017 har fungeret som 

partansvarlig. 
 Hun rettede en stor tak til Bjørn Hermansen, som forinden har gjort et stort og 

godt arbejde for og med parter og ponyer. 
  

Der er mange, der ønsker part – primært ¼ part, og der er pt. kun ledig part på 
Seven og Tulle. 
Parterne er gode til at mødes og lave sociale arrangementer. 
 

. 
Både Tai og Perle blev skadet, og dette gav udfordringer. Parterne gjorde en 
stor indsats i forbindelse med genoptræningen, og det skal de have tak for. 

 Først Perle og senere Tai er flyttet hjem til Cecilie Albertsen i Hobro. 
  



Der er brugt mange ressourcer på at finde nye ponyer, men det har været svært.  
 Vi endte med at anskaffe Daffy og derefter Silas. De er begge forholdsvis unge 

ponyer, som kræver meget arbejde. Igen skal lyde en tak til parterne, som tager 
del i dette. 

 Vi har desuden lånt Victoria, som er en mere rutineret pony. 
 Ditte Dahl og Karin har også bidraget med udlån af deres egne ponyer, når der 

har været behov for det. 
 
 Dorthe Dommerby, Karen og Søren Aborg skal også have en stor tak. De sørger 

for, at ponyerne har det godt, og at der holdes orden på ponyernes udstyr. 
 
Sponsorudvalget: Karin Bonde Sørensen oplyste, at udvalget har haft som mål at kunne bidrage 

med indtjening til driftudgifterne samt at synliggøre sponsorerne på hjemme-
siden. 

 Karin takkede Pia Graugaard for hendes hjælp med hjemmesiden. 
  

I august var de første 10 skilte solgt, og i oktober blev der solgt yderligere 4. 
  

Der er også brugt en del energi på at søge fonde.  
 Det første behov var en bund til den nye ridehal. Birgitte Aborg stod for 

ansøgningen til LAG, som resulterede i 157.000 kr. til fiberbunde i begge haller. 
 Endvidere er der søgt og bevilliget midler til spejle i den nye hal. 
 Der er pt. 4 ansøgninger ude. Fælles for dem er, at der først kommer svar sidst 

på året. 
 Det seneste nye er, at der er sponsoreret spring for 10.000 kr., som gerne skulle 

være klar til stævnet i december. 
  

Halbyggeriet har givet os en masse PR, og det er vigtigt fortsat at pleje kontak-
terne i lokalområdet. 

 
Kasserer: Anne-Mette Hansen fremlagde regnskabet og redegjorde for dette.  
 

Årets overskud er på 82.472 kr. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Anne-Mette Hansen opfordrede medlemmerne til at bruge Conventus. 

 
Drøftelse af investeringer: Morten Mikkelsen foreslog på vegne af bestyrelsen, at den ved sidste general- 

forsamling godkendte kassekredit nedsættes. 
 
Dette blev drøftet. 
 
Det blev foreslået, at der skal indkaldes til et medlemsmøde, hvis bestyrelsen  
ønsker at gøre brug af kassekreditten, og at det kræver deltagelse af minimum  
25 medlemmer. 

 
Forslaget blev vedtaget. 
  

Medlemskontingent: Morten Mikkelsen oplyste, at bestyrelsen foreslår, at priserne holdes uændret. 
  
 Det blev foreslået, at der indføres en rabatordning for de medlemmer, der 

inden 1. december betaler kontingent og halkort samlet for det efterfølgende år. 
 
 Det blev drøftet. 
 
 Det blev vedtaget, at der i Conventus oprettes mulighed for samlet køb af hel-

årligt medlemskab og halkort, men til samme beløb som nu. 



 
Indkomne forslag: Der er stillet forslag om en rabatordning for helårligt køb af medlemsskab og 

halkort. 
  

Dette er drøftet under det foregående punkt. 
 
 Der er endvidere stillet forslag om, at sponsor- og oplysningsudvalgene ind-føres 

i vedtægterne som selvstændige udvalg. 
 
 Dette blev drøftet. 
  
  Det blev vedtaget, at punktet drøftes af den kommende bestyrelse, inden det  

eventuelt skal medføre en vedtægtsændring. 
 
Der er stillet forslag om, at der kigges nærmere på sikkerheden, idet det ifølge  
Dansk Rideforbunds regler f.eks. ikke er tilladt, at der er andre end ryttere, 
trækkere og undervisere på banen. Eksempelvis er tilskuere i hjørnerne ikke 
tilladt. 
 
Bestyrelsen arbejder videre med dette. 

 
Valg af formand: Morten Mikkelsen er på valg og modtager ikke genvalg. 
 

Heidi Hove-Vestergård blev valgt som ny formand. 
 

Bestyrelsesmedlemmer: Christian Islev-Andresen blev genvalgt. 
 

Marie-Louise Mikkelsen, Søren Schirmer og Kathrine Arents blev valgt ind i  
bestyrelsen. 

  
Revisorer: Hanne Christensen og Heidi Eriksen blev genvalgt.  

Ole Bang blev genvalgt som suppleant. 
 
Suppleanter:  1. Line Nørgaard  

2. Dorthe Dommerby 
 
Juniorudvalg: Kathrine Kaptain blev valgt som juniorrepræsentant. 
 
 Lone Kaptain blev valgt som suppleant. 
 
Udvalgsmedlemmer: Stævne 
  Josefine Gade 

Dorte Høgh  
  Hanne Christensen 
  Zabrina Christensen   
  Janne Ranegaard 

Line Nørgaard 
Line Hornbæk 

  (Kathrine Kaptain) 
  (Lone Kaptain) 
 
  Cafeterie 

Ane Ruhe 
  Susanne Mikkelsen 
  (Karina Olesen) 
 

Undervisning/part 
Dorthe Dommerby 



Gitte Pretzmann 
Ditte Dahl 
(Gitte Madsen) 

 
Web/IT 
Heidi Eriksen (vedrørende Conventus) 
(Tim Timmins) 
(Martin Uhrenholdt) 
  
Sponsor 

  Karin Bonde Sørensen 
  Hanne Schirmer 
  Birgitte Aborg  
 

Anlæg 
Jan Pretzmann 
Jesper Simonsen 
Arne Kaptain 
Peter Glans 
Morten Mikkelsen 
Allan Jensen 
Susanne Riisberg 
 
Junior 
Emma Simonsen 
Silje Glans 
Kristine Mikkelsen 
Cecilie Kaptain 
Dina Hermansen 
Kristine Vestergård 
Emma Jørgensen 
 
Der kan bruges flere medlemmer i alle udvalg. 

 
Uddeling af priser: Horsemannship: Caroline W. Olesen 
   Camilla Nielsen 
   Laura Frandsen 
   Mathilde Bonde Sørensen 
 

Championat spring pony: 1. Zabrina Christensen – Mr. B 
  2. Zabrina Christensen – Nicholine af Tronborg 
  3. Camilla Olesen – Fjordglimts Afrodite 

  
Championat dressur pony: 1. Natasha Holst Thomsen – Mister Sparrow 
  2. Cecilie Kaptain - Håkon 
  3. Cecilie Kaptain – Pandora Kaptain 

 
Championat spring hest: 1. Emma Simonsen – Glamour Girl 

2. Karin Bonde Sørensen - Cuba 
3. Line Hornbæk - Induc 

 
Championat dressur hest: 1. Malene Aborg – Quantico Nexen 

   2. Ditte Dahl - Sam   
3. Kathrine Arents – Fabrix Miss G-star 

 
Årets HARK-medlem: Josefine Gade 

 



Eventuelt: Karin Bonde Sørensen mindede om, at der næste onsdag er gratis foredrag 
med hestetandplejer Glen Espensen. 
 


