
Mødereferat HARK 

 
Mødeindkalder: Morten Mikkelsen 
Mødetype: Generalforsamling 
Mødedato: 23. november 2016 
Mødested: Rytterstuen 
Mødeleder: Bjørn Hermansen 
Referent: Anne-Mette Simonsen 
 
Generalforsamlingen blev indledt med fælles spisning. 
Tak til Lene Buhl, som har lavet mad til de fremmødte. 
 
Josefine oplyste indledningsvis, at springstafetholdet, som deltog i landsfinalerne på Vilhelmsborg i juni 2016, 
efter en efterfølgende gennemgang af reglerne er blevet tildelt 1. pladsen. 
 
Stort tillykke til Emma, Sarah, Olivia og holdleder Sandra. 
 
Pigerne fik udleveret deres præmie. 
  
 
Dirigent: Bjørn Hermansen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen 

var lovligt varslet. 
 
Formandens beretning: Morten Mikkelsen oplyste, at regnskabet ikke er udsendt rettidigt i henhold til 

klubbens vedtægter. 
 Ingen af de fremmødte havde bemærkninger hertil. 
 

Morten berettede, at det har været et spændende for klubben. 
 
Medlemstallet er uændret.  
 
Regnskabet viser et mindre overskud end sidste år, hvilket skyldes, at vi i år har 
foretaget flere investeringer og forbedringer. 
 
Der har været afholdt flere stævner i årets løb, og dette har kun været muligt, 
fordi vi har en række trofaste og engagerede frivillige hjælpere. 
 
Der har i år ikke været afholdt PWS-ridelejr, men dette forventes genoptaget til 
næste år. 
 
Traditionen tro har der været afholdt fjordhestestævne. 
Lone Kaptain takkede på fjordhesteforeningens vegne for lån af faciliteterne. 
 
Der har været kontakt med flere sponsorer, herunder Vindmøllerådet, som har 
tildelt os 200.000 kr. Dette afventer dog pt. en endelig godkendelse. 
 
Der er etableret en ny fold, og der er indtil videre høstet én gang. Høet, der 
bruges som foder til elevponyerne, opbevares pt. i hallen. 
 
Det er endnu ikke helt afklaret, hvad den nye fold på sigt skal anvendes til. 
 



Der er indhentet byggetilladelse til opførelse af den nye ridehal, og byggeriet er 
nu påbegyndt. 
 
Det er fortsat nogle uafklarede punkter vedrørende byggeriet, herunder bl.a. 
brandinspektørens krav til nødbelysning i den nye hal. 
 
Der er endnu ikke modtaget en egentlig tidsplan fra Bundgaard Byg. 

 
 Formandens beretning blev godkendt. 
 
Undervisningsudvalget: Jeanette Olesen var fraværende på grund af sygdom. 
 

Jeanette har forud for generalforsamlingen lavet en skriftlig beretning, og hun 
har herunder oplyst, at Camilla Eriksen stoppede som underviser med udgangen 
af 2015. Derefter blev Rebecca Bachhausen ansat. Rebecca fik imidlertid tilbudt 
et job med flere timer, og derfor blev hun efter sommerferie afløst af Mette Buus. 
 
Alle elevhold er fyldt op. 
 
Der har i efteråret været meget fokus på op- og afsadling.  
Det er vigtigt, at alle elever har kendskab til dette. 
 
Der arbejdes på at finde nye elevponyer til klubben. 
 
Der har været afholdt en ridelejr i sommerferien og en overnatning i efteråret. 
Begge dele har været en stor succes med mange deltagere. 
 
Elevponyerne har været med ude til trækture ved Randers Storcenter og ved 
Land & Fritids høstmesse.  
 
Der er startet undervisning i ryttermærke 1 og 2. Der er 10-12 deltagere, og de 
undervises af Mette Buus. 

 
Partudvalget: Jeanette Olesen var fraværende på grund af sygdom. 
 

Jeanette har forud for generalforsamlingen lavet en skriftlig beretning, og hun 
har herunder oplyst, at der er ledige parter. Der er mulighed for både ¼ og ½ 
part. 
 
Jeanette har valgt at stoppe som undervisnings- og partansvarlig. Hun rettede 
en stor tak til Britta, Ane og Dorthe, som har hjulpet i udvalget, alle de forældre, 
der har hjulpet med genoptræning af ponyerne, og de ryttere, der har været med 
ude at prøve nye ponyer. Hun takkede endvidere underviserne for et godt 
samarbejde og Karin for den store opbakning. 

 
Stævneudvalget: Josefine Gade oplyste, at der er afholdt 6 fantastiske stævner. Der har været 

over 95 hjælpere, som sammenlagt har arbejdet i 1.034 timer. Dette har været 
en uvurderlig hjælp for stævneudvalget.  

 
 Land & Fritid har sponsoreret stort set alle præmierne til 2 af stævnerne. 
 
 Det er ønskeligt, at stævnene tidsmæssigt spredes mere ud over året, og dette 

bliver der mulighed for, når den nye hal står færdig.    
 
Webudvalget: Christian Islev-Andresen oplyste, at der er oprettet en ny hjemmeside. 
 
 Betalingssystemet er skiftet til Conventus, og Christian har overført alle med-

lemmer til det nye system. Fremover skal medlemskontingent og halkort betales 



via Dankort. For dem, der ikke har Dankort, vil der være mulighed for at få en 
opkrævning via mail. Det kræver en anden betalingsløsning, hvis der skal være 
mulighed for betaling med Mastercard o.lign., og denne løsning er for dyr. 

  
 Christian udarbejder en vejledning, som sendes rundt til medlemmerne, når 

systemet er ”køreklart”. Det forventes at kunne tages i brug i forbindelse med 
opkrævning af kontingent for 2017. 

 
 Der har været opsat live-skærme til stævnerne, og det fungerer godt. Der bliver 

løbende indtastet resultater. 
 
Anlægsudvalget: Peter Glans berettede, at skuret er blevet væltet. Det er hensigten, at der i stedet 

skal opføres et halvtag. 
 
 Der er mange projekter at tage fat på, og der bliver brug for en del hjælp i det 

kommende år, hvor vi kommer til at bruge penge på den nye hal.  
 
Kasserer: Anne-Mette Simonsen fremlagde regnskabet.  
 

Årets overskud er på 24.789 kr. 
 
Anne-Mette henviste særligt til posten vedrørende drift af ridehal, baner og 
anlæg (note 2), som udgør den største forskel i forhold til sidste års resultat. 
Dette skyldes, at vi i år har været nødt til at bruge penge på vedligehold og 
nyanskaffelser.  
Der er lagt nyt sold på halbunden,  
Der er indkøbt nye dæk til traktoren, nye bomme, materialer til reparation af 
spring, containere og bokse. 
Der er forpagtet et jordstykke til ny fold, og der har i den forbindelse desuden 
været udgifter til etablering af græs og opsætning af hegn. 
Der er lagt knust beton på den nuværende fold. 
 
Der er i balancen anført et stort tilgodehavende vedrørende elevundervisning og 
sponsorater. Størstedelen er disse er reelt betalt, men indbetalingerne er først 
er registreret på kontoen i november og dermed efter regnskabsårets afslutning  

 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Anne-Mette rettede en stor tak til Anne-Mette Hansen, der har udarbejdet regn-
skabet. 

 
Drøftelse investeringer: Morten Mikkelsen fremlagde budget for byggeriet af den nye hal og redegjorde 

for de uafklarede poster. 
 
 Som det ser ud pt., mangler der finansiering af 344.000 kr. 
 Der har i den forbindelse været afholdt et indledende møde med Sparekassen 

om forskellige lånemuligheder. 
  

Den første faktura skal betales i slutningen af november, og den ligger i størrel-
sesordnen 1.000.000 kr. 

 Der er 580.000 kr. på kontoen, og sandsynligvis bliver det nødvendigt at opret-
te en kassekredit, indtil den endelige låneaftale er på plads. 

 Morten afklarer med ELRO og kommunen, hvornår og hvordan deres tilskud 
kan udløses. 

 
 Bestyrelsen håber og tror, at den nye hal vil tiltrække nye medlemmer. 
 



 Hvis det af hensyn til økonomien bliver nødvendigt at skære i budgettet, er det 
halbunden, der umiddelbart er det mest nærliggende parameter at justere på. 

 
 I vedtægterne er der givet tilladelse til, at de tegningsberettigede kan pantsætte 

men ikke gældssætte. 
 Det kræver derfor generalforsamlingens godkendelse, hvis der skal stiftes gæld 

i forbindelse med halbyggeriet. 
 
Generalforsamlingen gav tilladelse til, at bestyrelsen kan optage et lån på 
maks. 450.000 kr. i regnskabsåret 2016/2017. 

 
Medlemskontingent: Morten Mikkelsen oplyste, at bestyrelsen foreslår følgende prisændringer 
 

Medlemskab pr.år    375 kr. 
Medlemskab efter 1. august uændret  175 kr. 
Halkort pr. halvår   600 kr. 
Parthalkort pr. halvår    375 kr. 
Facilitetskort pr. halvår uændret  250 kr.  
 
Delehalkort afskaffes 
   
Undervisning: 
Mandag på elevpony pr. måned  300 kr. 

 Mandag på egen pony/hest pr. måned  250 kr. 
 Tirsdag/torsdag på elevpony pr. måned  275 kr. 
 Tirsdag/torsdag på egen pony/hest pr. måned 225 kr. 
 ½ part pr. måned   125 kr. 
 ¼ part pr.måned     75 kr. 

 
Familierabat afskaffes. 

 
 Efter afstemning blev forslaget vedtaget. 

 
Indkomne forslag: Karin Bonde Sørensen har stillet forslag om, at der i forbindelse med DRF’s 100 

års-jubilæumscup, som afholdes i 2017, oprettes et specielt stævnemed-
lemsskab for ryttere, der har lyst til at stille op for HARK i cuppen.  
Stævnemedlemmer må ikke bruge klubbens faciliteter uden hal- eller facilitets-
kort. 

 På sigt kunne man håbe, at de pågældende fik lyst til at blive almindelige med-
lemmer. 

  
Forslaget blev drøftet. 
 
Efter afstemning blev det vedtaget, at der skal arbejdes videre med et sådant 
medlemskab. 

 
Karin Bonde Sørensen har endvidere stillet forslag om, at der gives en form for 
rabat til de medlemmer, der f.eks. betaler kontingent og halkort i god tid. 
 
Christian foreslog, at der i stedet gives rabat, hvis man tegner halkort for ét år ad 
gangen. 
 
Fordele og ulemper ved de to forslag blev drøftet. 
 
Der var enighed om, at forslagene behandles under næste generalforsamling, 
idet næste års priser allerede er vedtaget. 

 



 Dorthe Høgh foreslog, at det foreslåede stævnemedlemsskab ændres til et 
”introduktions medlemskab” til 250 kr., som et tilbud der kun gælder i 2017. 
Tilbuddet er desuden kun gældende for nye medlemmer. 

 
 Efter afstemning blev dette forslag vedtaget. 
 
 Karin Bonde Sørensen foreslog, at dagskort for medlemmer sættes op til 75 kr. 
 
 Efter afstemning blev det vedtaget, at prisen på dagskort uændret skal være 50 

kr. 
 
Valg af kasserer: Anne-Mette Simonsen er på valg og modtager ikke genvalg. 
 

Lars Flak blev valgt som ny kasserer. 
 
Heidi Eriksen tilbød at hjælpe med opsætning og ibrugtagning af Conventus, idet 
hun kender systemet. Hun aftaler nærmere med Christian. 

 
Bestyrelsesmedlemmer: Peter Glans blev genvalgt. 
 

Bjørn Hermansen og Anne-Mette Simonsen blev valgt ind i bestyrelsen. 
  
Revisorer: Hanne Christensen og Heidi Eriksen blev genvalgt.  

Ole Bang blev genvalgt som suppleant. 
 
Suppleanter:  1. Susanne Holst Engkvist 

2. Dorthe Høgh 
 
Juniorudvalg: Emma Jørgensen blev valgt som juniorrepræsentant. 
 
 Olivia Mikkelsen blev valgt som suppleant. 
  

Ingeborg Flak, Kristine Mikkelsen, Emma Simonsen og Marie Pretzmann blev 
valgt som udvalgsmedlemmer. 

 
Udvalgsmedlemmer: Stævne 
  Dorte Høgh  
  Hanne Christensen 
  Zabrina Christensen 
  Camilla Olsen 

Susanne Holst Engkvist 
(Karin Bonde Sørensen) 

 
  Cafeterie 

Ane Ruhe 
  Susanne Mikkelsen 
 

Undervisning/part 
Dorthe Dommerbye 
Britta Jørgensen 
Gitte Pretzmann 
Ditte Dahl 

 
Web/IT 
Pia Graugaard 
Heidi Eriksen (vedrørende Conventus) 
  
Sponsor 



  Karin Bonde Sørensen  
 

Anlæg 
Jan Pretzmann 
Jimmy Olesen 
Kristian Thegen 
Jesper Eriksen 
Jesper Simonsen 
Arne Kaptain 
Juan Campos 
 
Der kan bruges flere medlemmer i alle udvalg. 

 
Uddeling af priser: Kørsel:  Cecilie Kaptain 
 
 Horsemannship: Dina Hermansen 
   Ida Morsing 
   Hannah Timmins 
 
 Årets HARK-medlem: Karin Bonde Sørensen 
 
 Military:  Karin Bonde Sørensen 
 

Championat spring hest: 1. Julie Elkær på Figaro 
2. Karin Bonde Sørensen på Marquis 
3. Zabrina Christensen på Cuba 

 
Championat dressur pony: 1. Natasha Host Holbæk Thomsen på Sharon 
  2. Natasha Host Holbæk Thomsen på Patrizia 
  3. Emma Simonsen på Dutchy 
 
Championat spring pony: 1. Camilla Olesen på Afrodite 
  2. Zabrina Christensen på Nikita 
  3. Zabrina Christensen på Mr. B 
 
Championat dressur hest: 1. Maya Schmitt på Picasso Kaptain 

   2. Malene Aborg på Quantico Nexen 
   3. Ditte Dahl på Acheron 
 

Der blev udleveret indgraverede pokaler til vinderne af Land & Fritid Cuppen: 
Maya Schmitt og Camilla Olesen 

 
Eventuelt: Lone Kaptain rettede en tak til bestyrelsen for det store arbejde, de har udført. 

 


