
1 
 

 

Referat af Generalforsamling i JORK, den 13.3.2018 kl. 19.00 i Rytterstuen.                                                               

 

1) Valg af dirigent:  

- Mette Schmidt Linneberg 

 

2) Valg af referent:  

- Agnes Mejer 

 

3) Beretning om klubbens stilling og virksomhed i det forløbne år: 

 

Formandsberetning beretning for året 2017: 

 

Bestyrelsen fortsatte efter Torben Paulins afgang med undertegnede som ny formand som eneste 

ændring efter generalforsamlingen afholdt den 22. marts 2017. 

Med udgangen af 2017 var der cirka 140 medlemmer i klubben, og vi har i 2017 måttet oprette en 

venteliste til vores trækhold, da vi af hensyn til vores elevponyer, undervisere og pres på vores faciliteter 

ikke kan tage flere elever ind. 

Vi har i 2017 også fået et par nye elevponyer ind, som er faldet godt til og har løftet opgaven fint. Nogle 

af hestene er mere efterspurgte end andre, men de supplerer hinanden godt.  

Da fokus for JORK er elevskolen, som er det vi er gode til, så vil vi fremadrettet satse på ponyer og kun et par 

små heste, som kan bruges både af børn og voksne. 

Den helt store begivenhed på JORK i 2017 var jubilæumsfesten den 10. juni, hvor JORK fyldte 40 år. 

Dagen bød på en række opvisninger i forskellige discipliner, en kagekonkurrence, pony games 

konkurrence, JORK games, en rodeotyr. Dagen sluttede med fællesspisning, hvor der var dækket op i 

ridehallen. En stor tak til alle dem der deltog og gjorde dagen til den festdag vi havde håbet på og ikke mindst en 

kæmpe tak til aktivitetsgruppen, som stod for planlægning og gennemførelse af arrangementet. 

Primært på grund af jubilæumsfesten blev det ikke til en ridelejr i 2017 – noget vi forventer vender 

tilbage her i 2018. Her skal vi dog have hjælp til planlægning og gennemførelse, så meld ind til Birte, hvis 

du er interesseret i at give en hånd med en weekend før sommerferien. 

På stævnesiden blev det til elevstævner i foråret den 6. maj og i efteråret den 30. september og et 

enkelt D-stævne i efteråret den 16+17. september, da vi desværre ikke kunne få en dato der passede fra 

rideforbundet til et D-stævne i foråret. 

D-stævnet blev i øvrigt afviklet på vore nyrenoverede udendørs ridebane, som var intet mindre end 

fantastisk til trods for, at det havde regnet og regnet i tiden op til stævnet og mange andre baner rundt 

omkring stort set var ubrugelige! 

Igen i år deltog JORK til landsfinalerne i breddeaktiviteter på Vilhelmsborg den 23-25. juni, hvor vi deltog 

i ponygames og Kvadrille efter vi havde kvalificeret os via en række kvalifikationsstævner. Alle kæmpede 

bravt og til alles overraskelse blev det til en flot 3 plads for ”Kyllingekvadrillen” ud af 8 hold 

Af andre JORK-aktiviteter i 2017 skal nævnes: 

- Fastelavn på JORK den 19. februar med optog og tøndeslagning 

- Arbejdsdag den 16. april, hvor vi fik gjort et indhug i listen over ting der skal laves på JORK 

- Islænderturen på Rømø den 14. oktober 

- Julearrangementet den 18. november med 56 starter og en veloplagt julemand og hans kone 

- En række pony games turneringer i løbet af foråret 

- Deltagelse i sportsfesten i Jordrup med nogle af vore ponyer 

- Et firmaarrangement hos Technos i Vamdrup 

- Nedvaskning og kalkning af elevstalden i sommerperioden 

- Salg af lodsedler, som gav os cirka 3.000,- og dermed et godt tilskud til foderhække på foldene 

2017 blev også året, hvor JORK fik Mobilepay og vi fik adgang til at bestille nyt klubtøj hos Sportigan i 

Egtved. 

Endelig har vi i 2017 generhvervet vore certificeringer hos DRF indenfor Organisation, Sikkerhed, 

Rideskole, D-stævne og Bredde. 

Klubbens økonomi har året igennem set fornuftig ud, om end udgifterne til husleje, spåner osv. kun går 

én vej og det er op. Af større udgifter fik vi jo renoveret dressurbanen. Til trods for, at vi ikke tog den 
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dyre løsning løb det op i cirka 70.000,- men resultatet er blevet rigtig godt. 

JORK’s lejemål løber frem til udgangen af 2020 og udlejeren har udtrykt interesse i, at forlænge 

lejemålet yderligere. Det er dog ingen hemmelighed, at faciliteterne er slidte og at det ville være skønt, 

hvis der var et alternativ med bedre faciliteter. Bestyrelsen har i 2017 overvejet mulighederne for bla. 

tilskud fra fonde, men tilskuddene er primært rettet mod aktiviteter og nye projekter og ikke til 

vedligehold og drift. 

Som afslutning vil jeg gerne sige en stor tak til den øvrige bestyrelse, alle undervisere, fodermestre, 

weekendvagter, udlukkere og alle andre, der bruger en del af deres fritid på JORK og bidrager at gøre 

JORK til det fantastiske sted det er. Tak til eleverne og deres forældre som gør at JORK eksisterer. 

 

Preben Justesen, Formand, Jordrup og Omegns Rideklub, Jordrup den 13. marts 2018 

 

 

4) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år: 

 

Regnskabet for 2017: 

- formanden gennemgik hovedpunkterne i regnskabet.  

- tilskud fra kommunen er faldet. Kigger vi frem mod 2018, ser det ud til at tilskuddet falder yderligere 6000 kr.  

- kun afholdt 1 D-stævne, det gav en mindre indtægtsnedgang ved stævner. 

- overordnet et pænt og tilfredsstillende regnskab.  

- udgift til hø/halm/wrap faldet, foder steget.  

- husleje indeksreguleret. 

- den store udgiftspost er primært den nye udendørs dressurbane. 

- spørgsmål til regning på beslagsmed blev forklaret, regulering af dobbelt betalt faktura. 

 

5) Fastlæggelse af kontingent 

 

- Bestyrelsens holdning er at fastholde nuværende kontingent. 

- Debat i forsamlingen, om det bør have indflydelse på kontingentet, at DRF har sat beløbet ned.  

- Vedtaget på generalforsamlingen at vi bibeholder nuværende kontingentbeløb. 

 

6) Behandling af indkomne forslag 

 

a) Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer som angivet her: 

 

Forslag til vedtægtsændringer: 

 

§6 stk. 1: Det er bestyrelsens opfattelse, at annoncering af generalforsamlingen i dagspressen ikke 

længere er tidssvarende og vi foreslår derfor, at annonceringen fremover sker ved opslag på JORK og på 

klubbens Internetbaserede medier (pt. hjemmesiden og Facebook). §6 stk. 1 foreslås derfor ændret til: 

 

Den ordinære generalforsamling afholdes i marts måned. 

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen og har med de indskrænkninger, som disse vedtægter 

foreskriver den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.  

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14. dage før 

afholdelsen af generalforsamlingen.  

Tiden og stedet for generalforsamlingen annonceres på rideskolens officielle Internetbaserede medier og 

ved opslag på opslagstavlen minimum 4 uger før generalforsamling.  

14 dage før generalforsamlingen opsættes dagsorden og fremsatte/indkomne forslag på opslagstavlen.  

I sager der ikke er opført på dagsordenen kan en generalforsamling ikke tage bindende beslutninger. 

 

§9 stk. 1: Foreslås ændret så ordet ”love” ændres til ”vedtægter:” 

 

Vedtægtsbestemmelser og ændringer skal godkendes på generalforsamlingen.  

Til forandring af vedtægterne kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.  

Enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til DRF til godkendelse. 

 

- Ændringer enstemmigt vedtaget. 
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7) Valg til bestyrelsen – på valg er: 

 

- Maibritt Petersen (modtager ikke genvalg) 

- Birte Kyed Andersen (modtager genvalg) 

- Jørgen Josiassen (modtager genvalg) 

 

Bestyrelsen har en indstilling til Maibritts afløser, Claus Thielsen. 

 

Claus Thielsen blev valgt ind. 

Birte og Jørgen blev genvalgt. 

 

Tillykke med valget til Claus og genvalget til Birte og Jørgen. 

 

Tak til Maibritt for 14 års indsats. 

 

8) Valg af revisor – på valg er: 

 

- Mette Johnsen  (modtager genvalg) 

 

Mette Johnsen blev genvalgt.  

 

Tillykke Mette. 

 

 

 

9) Eventuelt: 

 

a) Nye kontrakter for opstaldning 

- Fremover skal alle hestepas opbevares på JORK.  

- Alle heste og elevheste skal tages ud af konsum.  

- Der laves derfor nye kontrakter for alle opstaldere.  

Gamle kontrakter opsiges. Nye kontrakter skal være på plads 1. juli 2018. 

  

b) Nye priser for undervisning 

- Bestyrelsen planlægger at lade undervisningen på dressurholdene stige 20 kr. pr. måned pr. 1.8.2018. 

Dette vil give en ca. indtægts stigning på 2000 kr. pr. måned. 

 

- Forslag om arrangementer på hverdagsaftener, fx ’træningsaftner’, hvor man kan komme og springe, eller 

andre impulsive aktiviteter.  

- Forslag, hvis der ikke er mange deltagere til D-stævne, kan det evt. overvejes at lave noget for egne elever 

bagefter som ’opfyldning’, hvis alt alligevel er sat op. 

- Spørgsmål til JORKs holdning til diverse DRF punkter blev vendt. Bestyrelsen har ikke gennemlæst 

punkterne, men punkterne blev vendt og lyttet til.  

Preben deltager ved DRF mødet og afstemningen. 

 

 

 

 

 

Tak til de mange fremmødte for god ro og orden.  

Tak til Jørgen for nybagte boller. 


