
Referat  

 
Ordinær generalforsamling i Hinnerup Rideklub den 26. februar 
2018, kl. 18.30  
 
Referent: Malene Jørgensen 

 
1. Valg af dirigent 

Nadia Dahl blev valgt.  
2. Beretning fra bestyrelsen til godkendelse 

Formand Tina Brøndsholm Jensen fremlagde bestyrelsens beretning. Beretningen blev 
godkendt.  

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 
Kasserer Lene Vedel Friis fremlagde årsregnskabet for 2017. Regnskabet blev godkendt.  

4. Budget for de kommende år, samt fastsættelse og godkendelse af kontingenter. 
Bestyrelsen anbefaler at beholde de nuværende kontingents-satser  
Kasserer Lene Vedel Friis fremlagde budget for de kommende år. Budgettet blev godkendt 
Generalforsamlingen vedtog at de nuværende kontingentsatser fastholdes.  

5. Behandling af indkomne forslag –  Forslag fra bestyrelsen om forkøbsret på jord, til 
udvidelse med hal nr 2 samt mere fold areal 
Forslaget blev vedtaget.  

6. Valg af formand 
Formand, Tina Brøndsholm Jensen er ikke på valg i år så hun fortsætter. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 Randi Christensen Stabell og Rene Johansen træder ud af bestyrelsen 

 Randi Christensen Stabell og Rene Johansen var derfor på valg 

 Tina Brøndsholm, Hanne Bisgaard Hansen, Malene Munk Jørgensen, Lene 
Vedel Friis, Emma Adolfsen, Susan Gundorph og Michael Haugaard var ikke på 
valg. 

 Jan Laursen og Rikke Funderskov Raahede blev valgt som nye 
bestyrelsesmedlemmer.  

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
Randi Stabell og Rikke Kvist blev valgt som suppleanter  

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
Marianne Thørring og Nadia Dahl blev valgt som revisorer og Lone Kahl som 
revisorsuppleant. 

10.  Valg af 2 junior repræsentanter og 1 junior suppleant 
Følgende blev valgt til juniorudvalget. Gry Mortensen, Karoline Mogensen, Clara Grann, 
Karoline Laursen, Laura Pedersen 



11.  Eventuelt 

 Uddeling af pokaler:  
Hjemme dressur: Caroline Stabell 
Hjemme spring: Maria Frandsen 
Udenbys spring: Isabella Rubow  
Udenbys dressur: Laura Thørring  
Elevpokalen: Alberte Emilie Jensen.  
Årets Fighter og pæne ord, for at kæmpe for HIRIs hal projekt: John Jacobsen  
Dagens Helt og pæne ord, for igen at arrangere og deltage i årets ridelejr: 
Annette Mogensen 

 Haludvalget orienterede om status på halprojektet og planerne for at realisere 
ridehal nr. 2. Målet er forsat at det bliver i 2018. 

 Stævneudvalget orienterede om stævnedatoer.  

 Udvidet klubstævne – den 2.-3. juni  

 HIRI sommerstævne – lørdag den 16. juni  

 Staldmesterskab i spring – lørdag den 18. august 

 Udvidet klubstævne i september, d. 8.-9. september 

 Staldmesterskab i dressur – søndag den 23. september 

 HIRI julestævne – søndag den 25. november  

 Favrskov Idrætssamvirker repræsenteret v/Anne Meta Nielsen 
(bestyrelsesmedlem i idrætssamvirket og medlem af HIRI) orienterede om tiltag 
og arrangementer i dette regi. Herunder at Michael Haugaard er indstillet til årets 
ildsjæl i Favrskov idrætssamvirke.  

 Bestyrelsen konstitueres (fordeling af sekretær-, næstformand- og 
kassereropgaven) på førstkomne bestyrelsesmøde – tirsdag den 13. marts kl. 
19.00   

 
 
 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 


