
   

      
 

Referat af generalforsamling RKM 11/2-2015 
 
1. Valg af dirigent  
Astrid vælges som dirigent  
 
2. Bestyrelsen aflægger beretning  
Beretningen er vedlagt som bilag 1.  
 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse  
Regnskabet er vedlagt som bilag 2. Dette godkendes. Det store overskud skyldes primært salg af 
aktiver.  
 
4. Fastsættelse af kontingent  
Kontingentet fastsættes til 200 kr. gældende fra d.d.  
 
5. Behandling af indkommende forslag  
Der er stillet 2 forslag til vedtægtsændringer.  
Forslag 1 forkastes, der stilles nyt forslag som vedtages  
Forslag 2 vedtages.  
Vedtægtsændringerne ses af bilag 3, og skal nu indsendes til dansk rideforbund for endelig 
godkendelse  
 
6. Valg af formand  
Michael genvælges som formand  
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
På valg er Jannika B. Jørgensen - ønsker genvalg  
og Tina K. Jørgensen - ønsker ikke genvalg  
Jannika genvælges, Pernille vælges.  
Bestyrelsesmedlemmerne er for det kommende år:  
Astrid, Nikolai, Pernille og Jannika  
 
8. Valg af suppleanter  
Der vælges ingen suppleanter  
 
9. Valg af juniorrepræsentant  
Laura vælges som juniorrepræsentant  
 
10. Valg af revisor  
Astrid vælges som revisor  
 

11. Eventuelt 

NIL 



   

Bilag 1 

      

Formandens beretning for år 2014 v/ Michael Lemming 

 

Sidste år var et begivenhedsrigt år for rideklubben. 

I juni afholdte rideklubben et vellykket D-stævne, med i alt 71 starter, hvilket var en stor succes, 
der var et overskud på kr. 3.334,94,-  
Der skal fra min side lyde en stor tak til alle der medvirkede til afholdelsen af dette arrangement. 

I september fik rideklubben ny bestyrelse og pr. 31/12 flyttede rideklubben efter 13 år fra Stald 
Helbo, da denne ikke ønskede et fortsat samarbejde. 

Økonomisk har det været et godt år for rideklubben, der kan præsentere et overskud på kr. 
17.831,85,- 

Herudover vil jeg gerne benytte lejligheden til at præsentere rideklubbens nye Mission, vision og 

værdier : 

Mission: 

Rideklubben Marienlyst er en professionel og moderne fritids- og idrætsorganisation. Vi udfordrer 
og udvikler vore medlemmer i samspillet mellem hest og menneske. 
Vi vil være en rideklub der er bredt forankret i lokal samfundet. 
Vi vil være en rideklub med plads til forskellighed. 
Vi vil tilbyde Distrikt 12's absolut billigste kontingent.  

Vision: 

Rideklubben Marienlyst vil være lokalt anerkendt som en rideklub, der udvikler og omsætter idéer 
til gavn for foreningens medlemmer. 
Rideklubben Marienlyst vil opnå dette gennem målrettet aktiviteter indenfor træning af hesten i 
dressur, spring, millitary mv. med særligt fokus på hestens velfærd. 
Vi vil søge at tiltrække medlemmer gennem spændende og lærerige aktiviteter og samtidig havde 
distriktets billigste kontingent. 
Forudsætningen er en attraktiv, skabende og lærende forening for medlemmer samt et højt, fagligt 
niveau i alt, hvad vi gør. 
 
 



   

Værdier: 

Samhørighed,  
Ærlig kommunikation,  
Sikkerhed,  
Passion - heste som livsstil,  
Harmoni - mellem heste, mennesker og natur,  
Højt fagligt niveau 

Til slut vil jeg gerne takke alle der gennem deltagelse i vores arrangementer og udvalg er med til at 
gøre dette projekt muligt og en særlig tak til den foregående bestyrelse for arbejde og det gode 
samarbejde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Bilag 2 

Note: Kr.
1 Omsætning kr. 38.001,19
2 - Vareforbrug kr. 0,00

= Bruttofortjeneste kr. 38.001,19
3 - Andre eksterne omkostninger kr. 20.126,60

- Personaleomkostninger kr. 0,00
= Indtjeningsbidrag kr. 17.874,59
- Afskrivninger kr. 0,00
= Resultat før renter kr. 17.874,59
+ Renteindtægter kr. 0,00
- Renteomkostninger kr. 42,74
= Årets resultat kr. 17.831,85

Note 1: Omsætning

Kontingent kr. 17.758,00
Stævne kr. 6.943,19
Salg af aktiver kr. 13.300,00
Kontante sponsorater kr. 0,00
I alt kr. 38.001,19

Note 2: Vareforbrug

Vareforbrug kr. 0,00
I alt kr. 0,00

Note 3: Andre eksterne omkostninger:

Salgsfremmende omkostninger kr. 1.189,25
Driftsomkostninger kr. 15.898,31
Kassedifferencer -kr. 1.570,27
Udgifter stævne kr. 4.609,31
Øvrige omkostninger kr. 0,00
I alt kr. 20.126,60

Resultatopgørelse for Rideklubben Marienlyst år 2014

 



   

Note: Note:

Anlægsaktiver: Egenkapital:

Inventar kr. 0,00 Saldo 31.12.2013 kr. 23.390,78
Anlægsaktiver i alt kr. 0,00 - Privatforbrug kr. 0,00

+ Årets overskud kr. 17.831,85
Omsætningsaktiver: = Egenkapital ultimo kr. 41.222,63
Varelager kr. 0,00
Varedebitorer kr. 0,00
Likvide midler kr. 41.222,63 Gæld:

Omsætningsaktiver i alt kr. 41.222,63 Langfristet gæld kr. 0,00
Kortfristet gæld kr. 0,00
Gæld i alt kr. 0,00

Aktiver i alt kr. 41.222,63 Passiver i alt kr. 41.222,63

Underskrift :

Kasserer Tina Kielsholm Jørgensen 
Dato : Den ____--____--________

Formand Michael Bank Lemming
Dato : Den ____--____--________

Revisor
Dato : Den ____--____--________

Aktiver: Passiver:

 

 

 



   

Bilag 3 

Forslag nr. 1 

§ 9 

Nuværende tekst : 

§ 9 

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af 

mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen indkaldes skriftligt med min. flg. dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Meddelelser fra formanden. 

3. Økonomisk rapportering. 

4. Eventuelt. 

Vedtaget vedtægtsændring : 

§ 9 

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 2 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af 

mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen indkaldes skriftligt med min. flg. dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Meddelelser fra formanden. 

3. Økonomisk rapportering. 

4. Eventuelt. 

 

Forslag nr. 3 

§ 8  

Nuværende tekst : 

§ 8 

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 

18 år. På generalforsamlingen vælges formanden direkte, og derefter vælges den øvrige 

bestyrelse samt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituere sig selv med næstformand, kasserer og 



   

sekretær. Juniorerne alene vælger 1 juniorrepræsentant. Den valgte må ikke være fyldt 18 år i 

valgåret. Der afgår hvert år henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 juniorrepræsentant, 

første gang ved lodtrækning. 

I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i 

bestyrelsen. Såfremt suppleanternes er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste 

generalforsamling. Efter indtræden af supplering konstituere bestyrelsen sig på ny. 

Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som 

formand. 

Genvalg kan finde sted. 

 

Vedtaget vedtægtsændring : 

§ 8 

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse som består af formanden og mindst 3 og max 6 

bestyrelsesmedlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. På generalforsamlingen vælges formanden 

direkte, og derefter vælges den øvrige bestyrelse samt 0-2 suppleanter. Bestyrelsen konstituere 

sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Juniorerne alene vælger 1 juniorrepræsentant, 

hvis muligt. Den valgte må ikke være fyldt 18 år i valgåret. Der afgår hvert år 50% 

bestyrelsesmedlemmer og 1 juniorrepræsentant, første gang ved lodtrækning. I tilfælde af ulige 

antal rundes der op til nærmeste hele bestyrelsesmedlem. 

I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i 

bestyrelsen. Såfremt suppleanternes er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste 

generalforsamling. Efter indtræden af supplering konstituere bestyrelsen sig på ny. 

Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som 

formand. Genvalg kan finde sted. 

 


