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Formanden beretter følgende til de fremmødte : 
 
Formål 
Formålet med dette møde er primært at I kan få mulighed til at stille spørgsmål til os i bestyrelsen,  
således at vi forhåbentligt får ryddet nogle af de rygter og misforståelser, der er, af vejen.  
 
Bestyrelsens baggrund for at stille op  
Efter den ordinære generalforsamling stod det os klart at der var overhængende fare for at  
rideklubben kunne risiker at blive nedlagt.  
Vi forhøre os ved DRF om hvilke konsekvenser en nedlæggelse af klubben ville havde, vi får   
bl.a. det svar at, samtlige af klubbens midler og aktiver iht. Lovgivning samt klubben vedtægter  
skulle gives til et almen nyttige formål. Definitionen af ridesportslige aktiviteter i distrikt Århus er  
ifølge DRF en anden klub i distriktet 12.  
De fleste af os i bestyrelsen har været medlem af klubben i en årrække, og vi ønskede ikke at se  
klubben gå i opløsning, for derefter at give klubbens ting væk til en anden klub. Var klubben blevet  
nedlagt, var der ingen af rideklubbens medlemmer der havde kunnet drage nytte af det, de har  
været med til at bidraget til gennem frivilligt arbejde og kontingentbetaling. 
  
Derfor ønskede vi, at stille op og gøre et stykke arbejde og et forsøge på at sikre klubbens  
overlevelse.  
Vores ønske for fremtiden er, at skabe en aktiv klub som kan afholde nogle aktiviteter  
eller events som klubbens medlemmer kan drage nytte af. Og vi ønsker derfor at oprette et  
aktivitetsudvalg.  
 
Det er kommet bestyrelsen for øre, at der florerer historier om, at vi udelukkende er stillet op for at  
udnytte klubbens aktiver og midler til eget formål. 
Til dette vil vi gerne gøre opmærksom på at en klub/forening er underlagt en lovgivning og et  
regelsæt, der netop forhindrer at en klub og dens midler bliver udnyttet for egen vindings skyld. Det  
er ganske enkelt ikke muligt at give aktiver og midler til sig selv, eller at give aktiver til  
privatpersoner i det hele taget. Lovgivningen og regelsættet er strikket sådan sammen, at det er  
almennyttige formål, der skal tilgodeses i sådanne tilfælde. En klub er baseret på frivilligt arbejde  
og ikke en forretning man profitere af som privatpersoner.  
 
Situationen lige nu  
Som den tidligere formand og ejer af Stald Helbo meldte ud bl.a. i hendes beretning til den  
ekstraordinære general forsamling, ønsker hun ikke at huse klubben længere. Vi har i den  
forgangene uge forsøgt at skabe en dialog med Pia Helbo, med det formål at afdække  
mulighederne for et fortsat samarbejde mellem rideklubben og Stald Helbo. Men vi er desværre  
ikke blevet mødt med velvilje omkring dette og hun har pålagt klubben at flytte pr 31/12.  
Som i kan se har Stald Helbo været ved at samle klubbens ting hernede på klubbens område. Vi  
vil igen gøre opmærksom på, at dette ikke er på bestyrelsens opfordring. Det er ikke bestyrelsens  
ønske at forhindre medlemmerne i at benytte dennes ting.  



Spørgsmål  
 
Bestyrelsen blev bl.a. Stillet disse spørgsmål:  
 
Kan rideklubben blive på Stald Helbo, hvis der bliver stillet en ny bestyrelse?  
Rideklubben er opsagt skriftligt med udløb af samarbejdet 31/12-2014  
Pia Helbo bekræfter at uanset hvad der sker, herunder også valg af en evt. anden bestyrelse, er  
rideklubben opsagt.  
 
 
Hvor flytter klubben hen? 
Som nævnt har vi siden den ekstraordinære generalforsamling arbejdet for at klubben kunne blive  
på Stald Helbo. Vi har derfor ikke været ude og forhøre os ved andre stalde for at høre om de  
kunne være interesserede i at huse rideklubben. Det vil være en af vores næste opgaver.  
 
Hvad med aktiver, hvad bliver fjernet? 
Vi har ikke klarhed over klubbens aktiver på nuværende tidspunkt. I de regnskaber vi har overtaget  
fremgår der ingen oversigt over klubbens aktiver. Vi bliver derfor nødt til at gennemgå  
regnskaberne og bilagene gennem årene for at få klarhed over dem. Dette vil også blive en af  
vores næste opgaver.  
 
Kunne man have omgået at skulle give rideklubbens midler og aktiver væk ved at melde sig  
ud af DRF først?  
Nej, rideklubben er en almennyttig forening og er derfor underlagt folkeoplysningsloven.  
i folkeoplysningsloven §5 stk. 3 står ” En folkeoplysende forening må ikke oprettes eller drives i  
kommercielt øjemed, og eventuelt overskud, der opstår gennem deltagerbetaling ved foreningens  
virksomhed efter denne lov, skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse inden for  
lovens område. Ved en folkeoplysende forenings opløsning skal et eventuelt overskud, der er  
opstået ved deltagerbetaling ved foreningens virksomhed efter denne lov, tilfalde almennyttige  
formål.” 
 
Vi kan herudover oplyse at der overvejende var en positiv stemning for oprettelsen af et  
aktivitetsudvalg og flere tilkendegav at de ønskede at deltage heri. 
 
Vi opfordrer medlemmerne til at kontakte bestyrelsen med de spørgsmål man måtte have, enten 
via klubbens side på facebook eller direkte til formanden på mblemming@hotmail.com / 27304095 


