Generalforsamling Værløse Rideklub den
21. Marts 2022
1. Valg af dirigent
Nini Gufler blev enstemmigt valgt til dirigent. GF er rettidigt og lovligt indkaldt. Der er på
forhånd afleveret 12 fuldmagter til bestyrelsen.
2. Formandens beretning
Jesper afgav beretning for 2021. Hovedlinjerne i beretningen er gengivet nedenfor:
”2021 var ligesom 2020 et besynderligt år, der i uhørt grad var påvirket af Covid 19. Pga
forsamlingsforbuddet blev generalforsamling ikke afholdt rettidigt, men i juni 2021 lykkedes det at
afholde den i teltene på springbanerne. Kommunen havde stillet krav om, at generalforsamlingen blev
afholdt inden udgangen af juni måned. Bestyrelsen har afholdt to møder herunder et møde, hvor vi fik
konstitueret os jf. vedtægterne. DRF afholdt repræsentantskabsmøde virtuelt. Rideklubben har ikke
deltaget, men repræsentantsskabsmøderne kan findes på forbundets hjemmeside.
Der blev afholdt distriktstævne den 5. og 6. juni med rideskoleklasse samt klasser fra 80 til 120 cm.
Distriktsmesterskabet for hold afholdt vi søndag. Der var 8 hold, og VÆR stillede op med tre hold. Hold
nr. 2 blev årets distriktsmestre for hold: Holdet bestod af: Emma Østergaard Hartmann på Amor, Mia
Mortensen på Lindro, Emilie Schultz Jørgensen på Avicii og Frauke Baltruschat på Djamilia. Og på en
tredje plads Værløses hold nr. 1: Holdet bestod af: Mathilde Pavlovski på Cash, Lærke Johansen på
Hava, Frederikke Olivia de Linde Henriksen på Quark og Julie Lund Boskovski på Ruby Tuesday - STORT
tillykke med det. Værløses hold 3 måtte desværre udgå.
Lørdag den 21. august afholdt vi et klubstævne med klubmesterskab. Vi havde klassere fra bom-på-jord
til 115 cm. Årets klubmester blev Mathilde Pavlovski på Cash. Nr. 2 blev Lærke Johansen på Hava, og nr.
3 Laura Lander på Chess. - STORT tillykke med det.
Hegnet omkring ridebanerne: Det har i flere år været et stort ønske for bestyrelsen og Jes at få skiftet
hele hegnet, men eftersom vi ønsker tilskud fra fonde mv. er processen ikke helt ligetil. Processen har
været lagt på hylden, men vi genoptager processen snarest muligt.
Foldene: Hegnet omkring græsfolden er blevet udskiftet med et helt nyt og flot hegn, der kan sikre at
vores heste bliver, hvor de skal. Vi har endvidere fået tre nye store folde på den vestlige side af åen.
Administrationen af disse folde bestrides af Gitte. ”

Herefter repeterede Jesper fold-, bane- og staldregler, herunder understregede Jesper, at vi
alle skal huske at tage hensyn til og hjælpe hinanden samt holde stalden og udendørs
arealer pæne og rene.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Kim fremlagde regnskabet for 2021. Der er i 2021 realiseret et underskud på 28.849,30 kr,
som er mindre end det oprindelige budgetterede. Det skyldes dels lidt færre medlemmer
end sidste år samt, at der ikke er brugt midler til at udskifte hegn. Distriktsstævnet har givet
overskud i 2021. Kim fremlagde et budget for 2022, hvor der er budgetteret med, at der i år
skal laves hegn rundt om udendørsbanerne.
4. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen havde fremlagt 3 forslag til ændringer af vedtægterne, som alle blev vedtaget
enstemmigt. De tre ændringsforslag fremgår nedenfor:
A: § 6 punkt 6 ændres: “brevstemmer” ændres til “fuldmagt” og ordlyden senere i afsnittet ændres fra
“... de sendes skriftlig til bestyrelsen ...” til “... de sendes/afleveres skriftlig til bestyrelsen ...” tilsvarende ændres § 7, stk. 1: “brevstemmer” til “fuldmagt”
Afsnittet vil herefter se ud som følger: Fuldmagter er kun gyldige, hvis de sendes/afleveres skriftlig til
bestyrelsen forud for generalforsamlingen.
B: § 5, Bestyrelsen, punkt 1 ændres fra: “... af en bestyrelsen på minimum 5 medlemmer, som ...” til “...
af en bestyrelse på minimum 5 medlemmer og maksimalt 6 medlemmer, som ...”
Afsnittet vil herefter se ud som følger: 1. Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på minimum
5 medlemmer og maksimalt 6 medlemmer, som vælges blandt klubbens medlemmer eller forældre til
medlemmer under 18 år på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 14 dage efter generalforsamlingen med formand, kasserer og
evt. sekretær. Det skal tilstræbes, at formand og kasserer ikke er på valg samme år.. Bestyrelsen vælger
selv, i eller uden for sin kreds, et stævne og kantineudvalg.
C: § 1a litra a ændres fra: “Aktive juniormedlemmer har ingen stemmeret.” til “Aktive
juniormedlemmer har ingen stemmeret, dog har forældre til aktive juniormedlemmer stemmeret som
ét medlem”.
Afsnittet vil herefter se ud som følger: Medlemmer kan deles op i 2 kategorier: a. Aktive junior
medlemmer har ingen stemmeret, dog har forældre til aktive juniormedlemmer stemmeret som ét
medlem”. b. Aktive senior medlemmer har stemmeret 15. marts 2022.
D: Sluttelig ændres § 6, punkt 4, 5. linje: “... via post ...” til “... via E-mail eller om fornødent via alm.
post ...”
Afsnittet vil herefter se ud som følger: Den ordinære generalforsamling afholdes i marts måned. Forslag
som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest 8 dage før. Tiden
og stedet for generalforsamlingen skal tillige med dagsorden skriftligt bringes til medlemmernes
kendskab ved synligt opslag på klubbens opslagstavler i staldene samt på rideklubbens hjemmeside
(www.vaerloeserideklub.dk) med 14 dages varsel. Dog skal indkaldelse med dagsorden til
ekstraordinær generalforsamling udsendes til samtlige medlemmer via E-mail eller om fornødent via
alm. post. Det samme gælder, såfremt der ved generalforsamlingen foreslås ændring af vedtægternes
punkt 8, Klubbens opløsning.

Der var desuden fremsendt forslag af Maya Lander, som dog ikke var modtaget af
formanden. Forslaget gik ud på at gøre det lettere at identificere, hvilke heste der skal med
ud på fællesfold og særligt at vide, hvilke bokse de enkelte heste hører hjemme i ved
indluk. Der blev diskuteret forskellige forslag til, hvordan oversigts-lister eller markeringer
på boksen kan gøre det nemmere. Maya har efterfølgende selv lavet en fin oversigts-liste
med billeder, som kan bruges af nye pensionærer. Desuden vil hoppe/vallak bokse også
fremover være markeret med hvid/sort tape, såfremt hestene er med i fællesfoldordningen.
5. Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Det blev enstemmigt vedtaget.
Kontingentet udgør i 2022: 550 kr. for medlemmer over 25 år. 400 kr. for medlemmer
under 25 år og 275 kr. for rideskoleelever.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var tre bestyrelsesmedlemmer, nemlig Rikke Zeberg, Lærke Johansen og Iben
Kierschner. Alle ønskede genvalg og da ingen andre ønskede at opstille blev de tre
bestyrelsesmedlemmer genvalgt.
7. Valg af revisor
Nini Gufler blev genvalgt til revisor og Stephanie Bergquist blev valgt som revisorsuppleant.
8. Evt.
Under eventuelt gennemgik Lærke fællesfold-ordningen og understregede, at fællesfolden
har en Facebook-gruppe, som skal bruges til udmelding og indmelding af foldordningen.
Der hænger retningslinjer for foldordningen på opslagstavlen. Det er vigtigt, at FB-gruppen
bliver opdateret, når der sker ændringer i foldordning. Der er en Messenger konto, som
kan bruges til den daglige kommunikation mellem medlemmer af foldordningen.
Spørgsmål til FB-gruppen kan stilles til Lærke.
Endelig blev der ytret ønske om, at GF dato fremover også bliver delt på Team Værløse,
hvilket Bestyrelsen fremover vil gøre.

Værløse 21. marts 2022/Rikke Zeberg

