
REFERAT FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING i støtteforeningen Højris’  

Venner 

Mandag d. 26. februar 2018 kl. 19.00 

 

1) Valg af dirigent: Karin styrer selv dagsorden 

 

2) Bestyrelsen aflægger beretning  

Ifølge vedtægternes § 2, er ”foreningens formål at støtte Højris Rideklub, 
primært med fokus på klubbens juniorryttere, handicapafdelingen og 
elevheste. Støtten vil være af økonomisk art.”  
  

Og det er med de 3 hovedformål, vi også i 2017 har prioriteret vores midler og tid.   
Det har været et spændende år, hvor vi har opnået flere af de mål, som vi har sat os for – 
men der er også nogle, vi har måttet lade følge med ind i 2018.  
  
Nu siger vi nok, at vi har 3 hovedformål, som jeg nævnte før, men der er faktisk et stort  
formål, som ligger forud for disse, og det er, at give bestyrelsen i Højris Rideklub mulighed  
for at DRIFTE uden at skulle koncentrere sig om økonomi omkring indkøb af  
rekvisitter til elevhesten, sponsorater, passive medlemmer, stævnedoteringer,  
rosetter osv…….   
  
Højris Rideklubs Venner aflægger ikke et selvstændigt regnskab. Vennernes regnskab  
indgår i klubbens regnskab, men føres selvstændigt. Det bliver lavet bilagskontrol af  
hhv. de 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer, af Karina Blaabjerg, som er Højris Rideklubs  
interne revisor og gennemses af klubbens kasserer.  
Vi har selvstændig konto i Den jyske Sparekasse, og denne konto har klubbens  
regnskabskontor kigge-adgang til.  
  
Når vi ser på økonomien, så skylder vi mange af jer en stor TAK. RIGTIG mange af jer har  
støttet os i vores arbejde, og uden jer var dette ikke muligt.  
  
Vi har i årets løb fået rigtig mange penge ind – men vi har tillige også givet rigtig mange ud.  
Vores formål er ikke at STABLE pengene, men få dem fordelt ud, hvor der er behov for det.  
  
Jeg vil ikke gennemgå hver enkelt post men kun i hovedpunkter:  
  
 
 
 
Vi startede 2017 med en bankbeholdning på 44.072,66 kr.  
 
Indtægter 
35 Passive medlemmer: 7.000 kr 
Ramme-, præmieskammel- og stævnesponsorer: 20.040 kr. 



Trillebør- og amerikansk lotteri: 19.260 kr. 
Hyldgårsmarked: 2.280 kr.              
Sponsorat fra Ikast Rotarys Jubilæumsfond: 10.000 
 
Udgifter 
Udstyr til elevhestene – dækkener, grimer osv: 13.595 
Sponsorhest – Cuz’quo: 31.953 kr. 
Sponsorhest - Michey: 10.000 kr.  
Tilskud til solarie: 5.000 kr. 
Rytterlejr – rosetter, præmier osv: 3.103 kr.  
Juleshow: 7.244,33 kr. 
Junior-rytter-café: 2.330,59 kr.  
Springafdelingen: 3.931 kr.  
Blomster, pynt, dekorationer: 758 kr.  
Kontorartikler, fragt m.v.: 5.242 kr.  
 
Saldo pr. 31.12.2017: 12.911 kr.  
 
Derudover har sponsorudvalget fået sponsoreret følgende doteringer, hvilket har sparet  
klubben for 11.240 kr. Og sponsorudvalget har sørget for at få sponsoreret alle rosetter  
til klubbens stævner i 2017. 
 

41 stk. 1. pladser á 150 kr.   6.150  

34 stk. 2. pladser á 110 kr.  3.740  

18 stk. 3. pladser á 75 kr.  1.350  

  11.240  

    

 

3) Fastsættelse af kontingent: forslag til at det forbliver uændret på 200 kr. 

Blev vedtaget.  

 

4) Behandling af indkomne forslag: ingen indkomne forslag 

 

5) Valg af formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer: Karin, Birgit og Helle 

vil gerne tage en tørn mere, og det blev enstemmigt vedtaget.  

 

6) Evt.: ingen kommentarer.  

 

 

 



 

REFERAT FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Højris Rideklub 

Mandag den 26. FEBRUAR 2018 kl. 19.30 

 

1) Valg af dirigent: Janni blev valgt og kunne meddele at 

Generalforsamlingen var blevet rettidigt indkaldt. 

 

2) Bestyrelsens beretning (Formand) 

 

3) Godkendelse af regnskabet (Kasserer):  regnskabet blev gennemgået og 

godkendt. 

 

4) Gennemgang af budget for 2018 

 

5) Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår, at den forbliver 

uændret, og det blev vedtaget.  

 

6) Behandling af indkomne forslag 

            Forslag fra bestyrelsen: Vedtægtsændring i § 9 

Vores bank har meddelt bestyrelsen, at hvis fortsætter med at have                       

ordlyden om, at der ikke må meddeles ene-prokura, så vil det betyder, at for               

hver bank-transaktion skal to fra bestyrelsen godkende den. Det er ikke muligt 

i praksis.  

Bestyrelsen foreslår derfor følgende ændring: 

                                                        § 9 – nuværende ordlyd 

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Der 

må i klubben ikke meddeles eneprokura.                                                                                                                                   

Foreningen tegnes ved underskrift af formand og kasserer. Ved salg eller pantsætning af fast 

ejendom samt optagelse af lån underskrives af den samlede bestyrelse.                                                                    

Ved salg henvises i øvrigt til § 14. 

                                                         § 9 – forslag til ny ordlyd  

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde.                                        

Klubben tegnes i dagligdagen af formand og kasserer, der vil kunne uddele prokura til 

enkeltpersoner.                                                                                                                                                                      

Ved salg eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån underskrives af den 

samlede bestyrelse.                                                                                                                                                                       

Ved salg henvises i øvrigt til § 14. 

Forslaget til den nye ordlyd blev vedtaget.  

 



 

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer – flg. er på valg: 

Knud Elkjær (modtager genvalg) 

Elisabeth Frederiksen (modtager genvalg)  

Anne-Mette Gjørup (modtager ikke genvalg)  

 

Knud og Elisabeth blev genvalgt 

Janni stillede op og blev valgt ind. 

 

Bestyrelsen består således af følgende personer: 

Torben Zeeberg 

Elisabeth Frederiksen 

Janni Sørensen 

Knud Elkjær 

Maibritt Rosenkilde 

 

Bestyrelsen konstituerer sig på dets første møde. 

  

 

8) Valg af 2 suppleanter: Anna Furholt og Pernille Rune stillede op og blev 

valgt ind.  

 

9) Valg af diverse udvalg 

 

Sponsorudvalg: Karin, Helle og Birgit 

Stævneudvalg: Jette, Kamilla og Kirsten 

Repræsentant ved distriksmøder: Maibritt undersøger omkring 

mødefrekvens og informere Charlotte Man, som måske er interesseret i 

at tage den post. 

Praktisk stævneudvalg: Dennis, Torben, Shannie, Anna, Amanda, Erik og 

Jonas 

Torsdagsbespisning: Maibritt, Birgit, Dorthe, Pernille (madlavning) 

         Tina B, Helle, Cita (bemanding i cafeteriet) 

         Der mangler minimum en person mere til 

                             Bemandingen af cafeteriet. 

Cafeterie v. stævner: Anne-Mette (ansvarlig) 

           Janni, Dorthe, Sola (hjælp til indkøb og andet) 

Fest/aktivitetsudvalg: Anna, Maria 

                 Der er brug for minimum 3 personer 

           mere. Henvend dig endelig til bestyrelsen,  

                               hvis du har lyst til at være med til at arrangere 

                                       rytterlejr, aktiv sommer, julefrokost osv.  

 



 

 

 

10) Valg af revisor for 2018: Karina Blåberg vil gerne genopstille, og hun 

 blev valgt ind. 

 

11) Eventuelt 

- Orientering om prisstigning på hø pr. 1. marts 2018: det sidste 

halve års tid har klubben solgt hø med underskud til opstalderne, 

og det er derfor nødvendigt at lave en prisstigning på 5 kr. pr. kg. 

Den tidligere leverandør har ikke kunnet tilbyde at veje høet, 

hvilket har gjort det svært at vurdere om indkøbsprisen var lavere 

end salgsprisen. Den nye leverandørs pris er pr. kg, og al hø er 

vejet, så derfor kan vi nu konstatere, at vi pt. taber penge.  

Bestyrelsen vil løbende undersøge, om der kan skaffes billigere hø 

med samme kvalitet andetsteds fra.  

Bestyrelsen har vurderet, at det vigtigste er, at høet er af den rette 

kvalitet, og at det dermed er prisstigningen værd.  

 - Husk at slukke lyset i stalde, haller osv. i dagtimerne. Vores el- 

    forbrug er steget markant det sidste år.   

- Hvad har medlemmerne af ønsker til det fremtidige HJRK: 

• Nye stalde - men ikke med større kapacitet end i dag 

• Flere opsadlingspladser 

• Ønske om at der sættes et skilt eller lignende op ved den 

sorte låge ved vaskepladsen, så man ikke parkerer for tæt på 

lågen. Der skal være plads til, at man i ridefys kan åbne lågen 

op med en hest ved hånden.   


