
Mødereferat HARK 

 
Mødeindkalder: Heidi Vestergaard Hove-Nielsen 

Mødetype: Generalforsamling 

Mødedato: 27. november 2018 
Mødested: Rytterstuen 
Mødeleder: Hanne Schirmer 
Referent: Anne-Mette Simonsen 

 
Generalforsamlingen blev indledt med fælles spisning. 
 
Tak til cafeterieudvalget, som sørget for mad til de fremmødte. 
  
Dirigent: Hanne Schirmer blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen 

var lovligt varslet. 
 
Formandens beretning: Heidi Vestergaard Hove-Nielsen berettede, at hun har haft et oplevelsesrigt år 

som ny formand. 
Der har været stort fokus på vendeplads og parkeringsforhold.  
Der er etableret ny dressurbane.  
Der er blevet installeret en container og muddermåtter på folden.  
Klubben har fået MobilePay. 
Og meget, meget mere… 
Bestyrelsen har stor respekt for det frivillige arbejde medlemmerne lægger i 
klubben.  

 
Horsemannship: Mandag: Astrid, Marie og Signe Pretzmann 

Tirsdag:  Johanne Lykke 
Onsdag:  Sille Løyche  
Torsdag:  Julie Skjøtt 
Fredag:  Ida Thagaard 

 
Stævneudvalget: Marie-Louise Mikkelsen berettede, at det på grund af mistanke om herpesvirus 

var nødvendigt at flytte rundt på flere af årets planlagte stævner. De er dog alle 
blevet afviklet, og vi har fået stor ros fra både dommere og deltager. 

 
 De mange frivillige hjælpere har udført et stort og uundværligt stykke arbejde. 
 
 Der er fuld gang i planlægningen af de kommende års stævner. 
 
 Josefine Gade oplyste supplerende, at der sammenlagt har været 1.400 

starter, og at stævnerne har givet et samlet overskud på 90.000 kr., heraf 
25.000 kr. fra cafeteriet.  

 
Webudvalget: Christian Islev-Andresen oplyste, at Rasmus har hjulpet med hjemmesiden. 
 
 Der har været opsat live-skærme til stævnerne. 
 
Sponsorudvalget: Karin Bonde Sørensen bød velkommen til Mette fra klubbens hovedsponsor, 

Sparekassen Kronjylland, som bl.a. har sponsoreret gaver til dagens prisudde-
ling.  

 



 Karin takkede alle sponsorerne, der har bidraget med mange forskellige typer 
sponsorater. 

 
Der er blevet solgt skrabelodder for Diabetesforeningen, der er afholdt loppe-
marked, opsat bod til fødevarefestival i Mellerup, og vi har stillet med hjælpere 
til Brugsens fest, der blev arrangeret i samarbejde med SMIFF og FDF. 
 
Til vores aftale med OK er der nu tilmeldt 65 tankkort, heraf 12 nye.  
Det giver for første halvår af 2018 et sponsorat på 4.800 kr.  

 
Karin takkede Birgitte Aborg, som har valgt at træde ud af udvalget. 
 
Hanne Schirmer er indtrådt i udvalget. 

 
Juniorudvalget: Kathrine Kaptain oplyste, at udvalget har arrangeret fastelavnsstævne og et 

”hygge-arrangement”. 
 
 Pigerne har desuden hjulpet til under årets ridelejr. 
 
 Udvalget har en masse gode idéer til fremtidige arrangementer. 
 
Anlægsudvalget: Bjørn Christensen berettede, at dressurbanen er blevet omkranset af sveller. 
 
 Det har været svært at skaffe hjælpere nok til de mange projekter, som ønskes 

udført.  
 
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 onsdag eftermiddag. 
 
 Anna Sofie Andreasen og Signe Pretzmann er ansat som undervisere. 
 
 Vi har pt. 87 elever. Derudover er der 3 på venteliste. 
   
Partudvalget: Kathrine Arents oplyste, at det har været hendes første år som partansvarlig. 
 
 I starten af året stoppede Karen Aborg, der gennem mange år har taget sig 

godt af elevponyerne. Julie Busk er trådt til i stedet, og hun har klaret det til 
UG. 

 
 Året har desværre været præget af sygdom blandt ponyerne, hvilket har givet 

mange udfordringer. 
 
 Vi har fået lov at forlænge låneaftalen på Vicky, og desuden er Lille Lyn, Kira, 

Cæsar og Følle kommet til. 
 
 Ponyerne er nu fordelt på 3 folde, hvilket har skabt mere ro og tryghed. 
 
 Parterne står for at fodre i weekenderne. Da der nu er 10 ponyer, er det for 

nyligt aftalt, at der skal deltage to parter under hver fodring. Denne løsning ser 
ud til at fungere godt. 

  
 Parterne og deres forældre er alle meget engagerede og har meget at byde ind 

med. 
 
Pris pony dressur: 1. Julie Holm – Damgårdens Leonardo  
  2. Cecilie Kaptain - Håkon 



  3. Julie Holm - Birkelunds Dundee 
 
Kasserer: Anne-Mette Hansen fremlagde regnskabet og redegjorde for dette.  
 

Årets overskud er på 18.646 kr. 
 
Regnskabet blev godkendt. 

  
Medlemskontingent: Karin Bonde Sørensen har stillet forslag om, at medlemskontinget afhænger  

af antallet af hjælpetimer. F.eks. sådan at kontingentet fastsættes til 1.500 kr., 
og at det ved 5 hjælpertimer årligt nedsættes til 1.000 kr. og ved 10 hjælper-
timer årligt nedsættes til 500 kr. Administrationen af hjælpertimer skal vare-
tages af det relevante udvalg. 
 
Forslaget blev drøftet. 
 
Efter afstemning blev det besluttet, at det nuværende medlemskontingent 
fastholdes. 
 
Bestyrelsen foreslog, at de nuværende priser for undervisning samt hal- og 
facilitetskort fastholdes. 
 
Forslaget blev drøftet 

 
Blandt de fremmødte var der stemning for at forhøje priserne henset til de store 
ekstraudgifter, der må forventes til påfyldning af halbund og øget vanding af 
banerne. Det blev foreslået, at den nye bestyrelse regner nærmere på det og 
fremlægger et forslag under en ekstraordinær generalforsamling.  

  
  Efter afstemning blev dette forslag vedtaget. 
 
Pris pony spring: 1. Silje Glans – Th’s Athene 
 2. Sarah Lindholm Høyer - Denver 
 3. Silje Glans – Anna Belle 
  
Valg af formand: Heidi Hove-Vestergård ønsker at udtræde af bestyrelsen. 
 
 Rikke Eriksen blev valgt som ny formand. 
 
Valg af kasserer: Anne-Mette Hansen er på valg og modtager ikke genvalg. 
 
 Det blev drøftet, om kassererposten bør opdeles og/eller udliciteres. 
 
 Da ingen stillede op til posten, blev valg af kasserer udsat til den ekstraordi-

nære generalforsamling. 
 
 Anne-Mette Hansen erklærede sig villig til at fortsætte som kasserer, indtil den 

ekstraordinære generalforsamling. 
 
 Det blev drøftet, hvordan vi får flere medlemmer til at møde op til den ekstra-

ordinære generalforsamling. 
 
 Efter afstemning blev det besluttet, at generalforsamlingen kan fortsættes for 

så vidt angår punkter, der ikke kræver drøftelse og afstemning. 
 
Hest spring:  1. Line Hornbæk - Siska  
 2. Emma Simonsen – Glamour Girl  

3. Olivia Mikkelsen – Thunder 



 
Hest dressur: 1. Malene Aborg – Quantico Nexen 

2. Ditte Dahl – Haywood af Lykkebo 
3. Emma Simonsen – Glamour Girl 

 
Årets HARK-medlem: Karin Bonde Sørensen. 
 
Eventuelt: Ingen punkter. 

 


