
Referat af generalforsamling i Skeifa på 
Vissenbjerg Storkro den 23. februar 2017. 

51 af klubbens knap 500 medlemmer var mødt frem. 

Efter fælles spisning, hvori mange fremmødte deltog, præsenterede bestyrelsen sig: Caroline Thrane 

(afgående formand), Kisse Leth (kasserer, ind og udmeldelser), Bodil Jeppesen, Rikke Sølvberg (stævner, 

banko mv) Jens Syrach (afgående), Michael Kragh Schmidt og Rikke Kallesen. (juniorudvalg). 

 

Valg af dirigent 
Ole Søgaard blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 

Valg af referent 
Kirsten Ovesen meldte sig som referent. 

Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 
Caroline fremlagde en beskrivende og detaljeret beretning om foreningens jubilæums år, som er vedlagt 

dette referat. Beretningen blev godkendt med applaus. 

Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab 
Kisse gennemgik regnskab med gode og oplysende forklaringer og regnskabet blev ligeledes godkendt med 

applaus. Regnskabet kan ses på her på hjemmesiden. 

 

Fremlæggelse og godkendelse af foreningens budget samt fremtidige planer 
Kisse fremlagde bestyrelsens forslag til budget, hvilket afstedkom en debat om de afsatte midler til 

juniorarbejde. Generalforsamlingen bakker op om muligheder for yderligere/andre juniorarrangementer, 

hvorfor det afsatte beløb forhøjes fra 5000 til 15.000. Der var drøftelser om et punktamot for juniorer og 

eventuelle arrangementer på tværs af klubber, hvorfor der er kontakt til Gandur.  

Budgettet blev derefter godkendt af forsamlingen. 

Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag. 

Herefter blev der indsat et ekstra punkt til dagsordenen –idet Rikke takker og overrækker gaver til de to 

afgående bestyrelsesmedlemmer: Caroline og Jens, som begge fik flot keramik og buket. Alt tilføjet 

forsamlingens klapsalver. 

 

Fastsættelse af kontingent for medlemmerne 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, som vedtages. 



 

Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg i år er: Caroline og Jens, som begge har valgt ikke at genopstille samt Rikke Sølvberg, som 

genopstiller. Øvrige ønsker at bidrage til foreningens bestyrelse: My Linnet, Lene Adelhart, Karen 

Essendrup. Alle 4 kandidater præsenterer sig selv. Bortset fra Lene, som ikke er tilsted – men – bliver kort 

præsenteret af Caroline. 

Vi oplever altså et kampvalg, hvorfor der må findes stemmetællere. Berit og Karin er friske og efter 

optælling bliver resultatet at Karen Essendrup, Rikke Sølvberg og Lene Adelhart vælges til bestyrelsen. 

Bestyrelsen vil konstituere sig selv efterfølgende. 

 

Valg af revisor og revisorsuppleant 
Både Kirsten og Anne Dorte accepterer at fortsætte som revisor og revisorsuppleant. Kirsten roser Kisses 

forståelige regnskab, men opfordrer div medlemmer, som har udlæg for klubben, til at være mere 

omhyggelige med dokumentation til regnskabet. 

Under punktet eventuelt blev følgende emner drøftet: 
Forslag til opmærksomhed på juniordeltagelse i klubbens stævner:  

 Kåring af junior FM 

 Afholdelse af D stævner 

 Deltagerrosetter til juniorerne 

 Indhente ideer fra andre klubber, hvorledes de tilgodeser juniorerne ved stævner, hvor børn 

konkurrerer med voksne 

DI´s 50 års jubilæum 2018. 

 Skeifa kunne arrangere et stævne, som det blev afholdt for 50 år siden. 

Dressurbanen på Davinde, som bliver brugt til opvarmning til stævner. 

 Banen er meget blød og støvende. Bestyrelsen oplyser, at den renoveres i dette forår samtidig med 

ovalbanen. 

Forslag til juniorudvalget om, at tage juniorerne med til Hest og Rytter i Herning fremover. 

Forslag til medicinhåndteringskursus. 

Forslag om ridekurser i Skeifa, med mindre ”berømte” og billigere undervisere. 

Opmærksomhed på TREC arrangementet på Orelund den 2.4. Tilmelding via Sporti. 

Der er brug for assistance til opdateringer på hjemmesiden. 

Udvalg:  

Nedsættelse af udvalg er ikke afhængig af hverken generalforsamling eller bestyrelse. Der er altid mulighed 

for at oprette et udvalg, hvis nogen vil samles om særlige aktiviteter. 



Michael ønsker sig flere hænder til Alridudvalget. 

Rikke ønsker sig flere hænder til juniorudvalget, hvilket straks afstedkommer at Ann-Marie Vestergård og 

Lenette Søgaard melder sig. 

Bestyrelsen og ordstyrer takker af, hvorefter vi skilles. 

 

 

Ref. Kirsten Ovesen          godkendt af dirigent Ole Søgaard 

 

 


