Referat af generalforsamling i Vestjysk Sports- og Terrænrideklub 28/4 2021
Generalforsamlingen foregik online.
19 deltagere.
Rober Ørsted, som var teknisk koordinator, bød velkommen, og gennemgik de tekniske retningslinjer for
generalforsamlingen.
1: Valg af dirigent og referent.
Inger Skov blev valgt som dirigent.
Referent: Annebeth Abrahamsen.
Inger Skov konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt (ved email 12/4 2021 samt
facebookopslag og opslag på hjemmesiden www.vesthest.dk)
2: Bestyrelsen aflægger beretning.
Se link: https://www.bricksite.com/uf/100000_109999/105963/e0400cbda25a7bd794f138819a407c15.pdf
3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. v/Helene Flyvholm
Regnskabet blev godkendt. – der var ingen kommentarer fa de interne revisorer.
Der er modtaget regnskaber fra afholdte stævner i 2020. Fremover vil der være en særskilt stævnekonto
hvor stævnernes penge ”opbevares” mellem stævnerne. Dette er nødvendigt i forhold til hvidvask-regler.
3a: Budget for 2021 fremlægges v/ Helene Flyvholm
Budgettet blev godkendt.
4: Fastsættelse af kontingent for 2022.
Kontingentet blev fastsat til 250 kr. pr. år.
5: Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag fra medlemmer.
Bestyrelsen stillede følgende forslag til ændring (tilføjelse) til vedtægterne:
•

NY § 12a Online generalforsamling
Stk. 1. Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en online generalforsamling.
Stk. 2. Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan
afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes
i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1.

Forslaget blev vedtaget.

•

Ændring af § §12:
1. afsnit ændres: Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af
bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, meddeles klubbens medlemmer online på
klubbens hjemmeside med mindst 14 dages varsel

Forslaget blev vedtaget. 2 medlemmer stemte dog imod, idet de var bekymrede over at det kunne
være svært at orientere sig, hvis indkaldelsen kun kommer på hjemmesiden. Bestyrelsen
understregede, at man fremover stadig vil annoncere generalforsamlingen på sociale medier og på email/sms. – Det overvejes til næste GF at fremsætte forslag om, at indkaldelse også skal foregå på
relevante sociale medier.
•

Ændring af §7 stk. 1 og 2:
Medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære
generalforsamling til endelig godkendelse. For medlemmer opkræves medlemskontingent en gang
årligt og er forfalden til 1. januar. En evt. kontingentændring træder i kraft straks efter
generalforsamlingen. Kontingentperioden er fra 1. januar til 31.december”

Forslaget blev vedtaget.
6: Valg af formand.
Formanden (Cecilie Næss Damm, indtrådt som formand i stedet for Malene Møller (valgt i 2019)) er
på valg og stiller op til genvalg. Cecilie blev valgt.
7: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Anja Sørensen er indtrådt i bestyrelsen som erstatning for Cecilie Næss Damm – er ikke på valg.
Inger Skov (valgt i 2019) var på valg og modtager genvalg – Inger blev valgt.
Helene Flyvholm (valgt i 2020) er ikke på valg.
Helene Wengel (valgt i 2020) er ikke på valg.
8: Valg af suppleanter til bestyrelsen.
1. suppleant Anja Sørensen (valgt i 2020) er indtrådt i bestyrelsen og modtager således ikke genvalg
som suppleant.

Der skulle således vælges en suppleant.
2. suppleant Jan Stougaard (valgt I 2019) var på valg og modtager genvalg – Jan blev valgt som
1. suppleant.
Bestyrelsen foreslog Christina Mikkelsen som suppleant. Christina blev valgt som 2. suppleant.

9: Valg af juniorudvalg
”Der er mulighed for at danne et juniorudvalg på min. 2 pers. Der kan indstilles kandidater til
juniorudvalget i alderen 13-18 år. Alle medlemmer under 18 år kan stemme til juniorudvalget. (valg
for 1 år ad gangen)”
Lecia Rokkjær var på valg og modtager genvalg – Lecia blev valgt.
Der skulle således vælges min. 1 juniorrepræsentant mere. Maria Christiansen blev foreslået, men
kunne ikke vælges, da hun ikke var til stede. Det er dog muligt for juniorudvalget at supplere sig
efter behov.
10: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Annebeth Abrahamsen var på valg som revisor og modtager genvalg – Annebeth blev valgt.
Dorris Mikkelsen var på valg som revisor og modtager genvalg – Dorris blev valgt.
Valg af revisorsuppleant. Ruth Palludan blev foreslået og valgt.
11. Sammensætning/oprettelse af de forskellige udvalg.
Herunder aflagde udvalgene beretning. – se også under bestyrelsens beretning.
Rideruter v. Inger Skov: Der er kontakt til Klosterheden bl.a. vedr. reparation af folde, og der
arbejdes på at få etableret en P-plads med bålhytte og folde samt med plads til trailerparkering. Vi
håber på et resultat.
Inger modtager gerne meldinger om eventuelle problemer på rideruterne.
Der vil blive annonceret ”ruteklip” ture på facebook – alle er velkomne til at komme og hjælpe –
det er super hyggelige ture!
TREC v. Helene Wengel: der har været afholdt 2 stævner. Flere blev aflyst pga corona. TREC er ikke
under DRF mere – der er dannet en ny forening TREC Danmark. Stævner i TREC vil fremover blive
annonceret på www.trec.dk Der kan stadig arrangeres TREC stævner under VEST.
Arbejde fra jorden / Agility v. Inger Skov, Se under bestyrelsens beretning.
Distance v. Inger Skov: Der har være afholdt flere stævner til trods for corona restriktioner – dog
blev flere stævner desværre aflyst.
Der blev afholdt Juleridtet i Feldborg, Frederikshåbridtet, ROM ridtet, Vester Bjørnkjær ridtet. Se i
øvrigt bestyrelsens beretning for detaljer.
Rideture v. Cecilie Næss Damm – Cecilie redegjorde for de gennemførte rideture, se bestyrelsens
beretning. Der har bl. a. været lyserød ridetur og juletur – desværre blev champagnegaloppen
aflyst. Vi håber at afholde en erstatningstur til sommer.
Kørsel, der har været en køretur hvor ryttere kunne ride med og vænne hestene til hestevognene.
Dressur, – der har været afholdt kursus i stævnetilrettelæggelse (DRF) I øvrigt har dressur ligget
stille pga. corona.
Fest, Spring, Kvadrille har ligget helt stille pga. Corona, så ingen beretning herfra.

Sammensætning af udvalgene:
TREC: Helene Wengel, Helene Flyvholm, Lene Jacobsen, Rikke Hauge.
Agility: Annebeth Abrahamsen, Inger Skov, Dorris Mikkelsen og Cecilie Næss Damm.
Distance: Inger Skov, Robert Ørsted, Cecilie Næss Damm og Annebeth Abrahamsen.
Rideture: Cecilie Næss Damm og Inger Skov.
Kørsel: Jan Stougaard og Verner Brun.
Rideruter: Inger Skov.
Dressur: Mette Grønkjær Jørgensen, Tina Neill, Marianne Lykke Frederiksen, Birgitte Christensen og
Rikke Viborg.
Fest: Cecilie Næss Damm.
Spring: Cecilie Næss Damm og Annebeth Abrahamsen (babyspring)
Alle medlemmer er velkomne til at melde sig til udvalgene.
12. Valg af distriktsrepræsentant
Helene Wengel stillede op til genvalg og blev valgt.
13: Eventuelt.
Formanden udtalte en stor TAK til Maja Flarup (blæksprutte) og Malene Møller (tidl. Formand og
bestyrelsesmedlem) for deres store indsats for foreningen.
De har begge valgt at holde en pause, men vi håber alle, at de vil komme stærkt tilbage en dag.
Championatslistens resultater blev fremlagt af Rikke Hauge.
Præmier bliver uddelt, når vi kan mødes fysisk.
Robert Ørsted orienterede om, at VEST holder DM i Distanceridning ved ROM ridtet d. 31/7 og 1/8
2021. Stævnet bliver afholdt over 2 dage med DM 120 km og MA 80 og 100 km om lørdagen, og de
nationale klasser fra LD til MA 80 og 100 km om søndagen.
Distanceudvalget under VEST har desuden søgt om at afholde Nordisk mesterskab i distanceridning
i 2023.
Både til DM i 2021 og til Nordisk mesterskab i 2023 får klubben brug for alle medlemmers
opbakning i form af indsats som hjælpere mv.
Annebeth Abrahamsen takkede de arrangører af stævner og kurser og andre arrangementer som
på trods af meget vanskelige forhold i 2020 alligevel har formået at få stablet nogle events på
benene. Det kan vi godt være stolte af.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

