
Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 15.09.2014 
Mødet blev afholdt på Helsingforsgade 9, 1.2, 8200 Aarhus N  

1. Godkendelse af referatet fra ekstraordinær generalforsamling d. 11.09.2014 

Bestyrelsen godkender referatet. 

2. Valg af ordstyrer og referent  

Astrid er valgt som ordstyrer og referant. 

3. Konstituering 

Nicolai er valgt som næstformand.  

Julie er valgt som kasserer.  

Jannika er valgt som sekretær.  

Astrid er valgt som bestyrelsesmedlem.  

Michael er valgt som distriktsrepræsentant.  

4. Meddelelser fra formanden  

Formanden oplyser bestyrelsen om, at Pia Helbo har opsagt samarbejdet med RKM pr. 31.12.2014 jf. 

referat af ekstraordinær generalforsamling 11.09.2014. Dette anses som værende yderst beklageligt for 

klubbens medlemmer, som er opstaldere på Stald Helbo. 

For at øge gennemskueligheden af beslutningsprocesserne i fremtiden vil referater fra 

bestyrelsesmøder blive godkendt af bestyrelsen , hvorefter de lægges ud til klubbens medlemmer på 

facebookgruppen. 

5. Økonomisk situation  

Papirer vedrørende fuldmagtsoverdragelse til klubbens konto i Danske Bank til kasserer Julie Tarillon er 

udfyldt. Disse indsendes snarest, så der kan skabes overblik over klubbens økonomiske situation. 

6. Rideklubbens fremtid 

På trods af Pia Helbo’s opsigelse af samarbejdet med RKM (Se formandens beretning for 2013, samt 

referat af ekstraordinær generalforsamling 11.09.2014) er det vedtaget med enstemmighed, at 

bestyrelsens 1. prioritet for klubbens fremtidige drift er at arbejde på at bibeholde tilknytningen til 

Stald Helbo i mange år endnu. Dette bunder naturligvis i et ønske om at tilgodese overvægten af 

klubbens medlemmer, der er opstaldere på Stald Helbo. Derfor vil bestyrelsen snarest muligt forsøge at 

indgå i en konstruktiv dialog med Pia Helbo.   

Uanset udfaldet af denne dialog er det bestyrelsens intention, at RKM minimum skal holde til hos Stald 

Helbo indtil samarbejdsaftalens udløb d. 31.12.2014. 

7. Eventuelt 

På baggrund af medlemmernes uvished omkring RKM’s fremtid, er det af bestyrelsen besluttet, at 

afholde et informationsmøde for klubbens medlemmer på mandag den 22.09.2014 kl. 18.30 på den 

udendørs dressurbane ved drivhusene. På dette møde vil klubbens formand orientere om klubbens 

nuværende og fremtidige situation. Derudover vil det være muligt for klubbens medlemmer at stille 

spørgsmål til formanden samt den øvrige bestyrelse. 

 

 



 


