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DAGSORDEN:  
 
Pkt. 1.   Valg af dirigent.  
Pkt. 2.   Beretning fra formanden.  
Pkt. 3.   Beretning fra juniorudvalget.  
Pkt. 4.   Beretning fra sportsudvalget.  
Pkt. 5.   Fremlæggelse af kontrolleret regnskab.  
Pkt. 6.   Behandling af indkomne forslag samt  fastlæggelse af kontingent.               

(Forslag skal være formanden/sekretæren i hænde senest 8 dage før) 
 

Pkt. 7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 supp leanter  
På valg er: 
Doris Toft Jensen (modtager ikke genvalg) 
Kirstine Nüchel (modtager ikke genvalg) 
Birthe Karlskov (modtager ikke genvalg) 

Pkt. 8.   Valg af juniorudvalg.  
Pkt. 9.   Valg af sportsudvalg  
Pkt.10.   Valg af bilagskontrollanter.  
Pkt.11.   Evt.  
  
  
REFERAT:  
 

 

Pkt. 1.   Valg af dirigent.  
 Lone Fulgsang Holst blev valgt som dirigent. 
  
Pkt. 2.   Beretning fra formanden.  
 Doris Jensen berettede om 2016 i HERR.  
  
Pkt. 3.   Beretning fra juniorudvalget.  
 Juniorudvalget repræsenteret af Martin Danielsen, Olivia Fulgsang og Cecilie berettede at de 

havde afholdt 3 aktiviteter med succes. Overnatning, opsadlingskursus og juleklip. 
  
Pkt. 4.   Beretning fra sportsudvalget.  
 Kim Kirkegaard berettede at sportsudvalget havde haft en hård start. Der blev i 2016 afviklet 2 

ministævner og 1 D-stævne. I 2017 har klubben jubilæum og der afholdes 2 D-stævner 24./25. 
juni 2017 samt 3./4. september 2017. 

  
Pkt. 5.   Fremlæggelse af kontrolleret regnskab.  
 Trine Ettrup Nørgaard fremlagde regnskabet og berettede, at indtægterne i 2016 har været 

tilfredsstillende. Vi har haft mange gode aktiviteter som har genereret et overskud. Desværre 
har vi haft nogle høje udgifter, specielt sidst på året, hvor en af elevhestene måtte indlægges 
med forstoppelse i længere tid end vi forventede. Køkkenet har genereret et pænt overskud.  

  
Pkt. 6.   Behandling af indkomne forslag samt fastlæggelse af  kontingent.               
 Der var ingen indkomne forslag og kontingentet forbliver uændret. 
  
Pkt. 7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 supp leanter  

På valg er: 
Doris Jensen (modtager ikke genvalg) - Kirstine Nüchel (modtager ikke genvalg) - Birthe 
Karlskov (modtager ikke genvalg) 

 Da formanden valgte at udtræde af bestyrelsen var der valg til formandsposten, hvor Tina 
Vonsild og Marlene Sørensen stillede op som kandidater. Afstemning fandt sted blandt de 
fremmødte og via fuldmagter. Marlene Sørensen blev valgt som formand. Således blev der 3 
poster ledige i bestyrelsen som fremover besættes af: Anita Ingemann Bundgaard og Britt 
Løbner og Tina Vonsild. 
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Pkt. 8.   Valg af juniorudvalg.  
 Følgende blev valgt til Juniorudvalget: Martin Danielsen, Olivia Fuglsang, Laura Nüchel, Sara 

Ettrup Ravn, Mette Skytt Klostergaard, Cecilie Juhl Toft, Tanja Toft Jensen. 
  
Pkt. 9.   Valg af sportsudvalg  
 Følgende blev valgt til Sportsudvalget: Kim Kirkegaard, Karen F. Poulsen, Camilla Leth, Line 

Mørk, Janne Bjerre. 
  
Pkt.10.   Valg af bilagskontrollanter.  
 Følgende blev valgt som bilagskontrollanter: Tine Andersen, Anette Rishede og som suppleant 

Gitte B. Nielsen. 
  
Pkt.11.   Evt.  
 Juleoptog  
 Bemærkning fra medlem om, at vi bør have bedre koordinering i forbindelse med juleoptoget 

for ikke at skabe farlige situationer for både heste og tilskuere. Der var et par farlige situationer 
i 2016. 

  
 Sadler  
 Bemærkning fra medlem om, at sadlerne der ikke bruges bliver ødelagt hvor de opbevares pt., 

så de bør flyttes eller sælges såfremt de ikke bruges. 
  
 Klubmesterskab  
 Klubmesterskabet i spring pony gik til Emma Plaetner 
 Klubmesterskabet i dressur hest gik til Anette Rishede 
 Klubmesterskabet i elevpony dressur gik til Sara Ettrup Ravn 
  
 Venskabspokalen  
 Tillykke til Lone Fulgsang Holst, som fik dette års venskabspokal. 
  
 Der opfordres til at man i løbet af året kommer anbefalinger til venskabspokalen i postkassen, 

så man ikke glemmer det i den travle december. 
  
 Jubilæumsfest  
 Der er nedsat et festudvalg. Den endelige dato for selve jubilæumsfesten meldes ud snarest. 

Samtidig vil der til vores stævner i juni og september blive afviklet en jubilæums-cup. 
  
 Tak for god ro og orden. 
  

 
 

Bilag 1 Formandens beretning 
Bilag 2 Kontrolleret og godkendt regnskab 

  
       


