Referat af Rideklubbens generalforsamling d. 11. februar 2019
1) Valg af dirigent: Linda Jakobsen blev valgt
2) Valg af referent: Mariann Brøndum blev valgt
3) Bestyrelsens beretning:
Formand Karina Thomsen berettede:
Året startede lidt sløvt med at vores fastelavnsfest måtte aflyses da der ingen tilmeldinger kom.
Vi startede desuden allerede fra årets start med drøftelser frem og tilbage om hvordan vi fik taget
hul på ovalbaneprojektet, som Aalborg Kommune bevilligede kr. 300.000 kr. til i december 2017.
Det var svært at komme i gang. Og tiden gik med møder uden vi følte der skete noget.
I foråret udbrød der Herpes. Og Kristi Himmelfartsstævnet måtte aflyses i sidste øjeblik. Men
internt i klubben var der fortsat et ønske om at stævnet blev gennemført for heste som står på
Krestenstrupgård Ridecenter. Derfor blev stævnet genoplivet i mindre format. Det var et hyggeligt
stævne – og en stor succes for deltagerne. Bag kulissen var der dog knas med PC og oprydningen
efter stævnet kunne også have været bedre løst. Konklusionen var at det er hyggeligt med et lille
lukket stævne, som vi vil forsøge at gentage. Dog med bedre koordinering.
Vi holdt grillfest ved Sankt Hans-tid. Der blev serveret mad på grill og ristet skumfiduser på grill til
dessert. I år kunne vi sidde på terrassen.
Efter sommerferien lykkedes det at få kontrakt/aftaler på plads vedr. banearealet. Da aftale med
entreprenør var på plads skete der heldigvis en hel del, der var til at se. Nu mangler der opsætning
af det sidste hegn. Og nogle ”småting”. Der ligger fortsat noget arbejde med banen. Og der må
fortsat ikke rides på banen. Der skal nok komme besked når banen er klar til brug.
Vi afholdte det aflyste (åbne) stævne den 1. weekend i efterårsferie. Og der blev udsolgt – faktisk
var der venteliste. Cafeen fik også nærmest udsolgt. Hjemmelavet æblekage var en succes. 15kg
pommes frittes blev solgt. Sekretariatet/PC kørte uden udfald. Mariann var næsten ikke stresset
inde ved PC’en. Stævnet var en succes, vejret var med os. Og det var som om folk havde god tid
fordi der var ferietid. Derfor tænker bestyrelsen, at weekenden lige inden efterårsferie er et godt
tidspunkt at holde stævne. Så er vi forhåbentligt heller ikke udfordret af Herpes og Kværke – som vi
har været ved Kristi Himmelfarts stævnet flere gange. Vi ønsker dog flere frivillige hjælpere og
ønsker derfor mere hjælp fra medlemmer. Vi vil derfor i bedre tid lave nogle opgaver man kan
melde sig på.
Traditionen tro afholdte vi julefrokost for voksne. I år sænkede vi dog alderen så medlemmer fra 16
år kunne deltage. Det var en god og hyggelig julefrokost med hjemmelavet julemad.
Igen i år blev der holdt juleafslutning. Vores julemand Kenny kunne desværre ikke deltage. Men
Maja og Andrea trådte til i det fineste juledress. Der blev traditionen tro leget appelsinleg og lavet
slikposer. Og amerikansk lotteri.

Det har været et godt år, men også mange udfordringer for bestyrelsen. Det har været hårdt
arbejde at stå hvor vi står i dag. Og vi er ikke helt i mål med banen.
Sidst men ikke mindst: Klubben har fået rabataftaler med Land og fritid. Seyla-medlemsskab giver
20% rabat i Land og fritids butikker. Der er særlige muligheder for at handle i outlet butik i Vrå efter
aftale, giv Karina besked så giver Karina beskeden videre.
Som bevis på medlemskab kan medlemsbevis printes fra Sporti.dk eller medbring mail med
kvittering for betalt medlemskab.
Derudover giver Land og Fritid klubben et beløb, når vores medlemmer køber Topreiter. Derfor giv
Karina jeres boner på køb af udstyr og tøj fra Topreiter- så sørger for Karina for at klubben får
støtten via køb af Topreiter.
4) Kassererens regnskabsaflæggelse
Kopi af årsregnskab blev delt rundt. Birgittes stemme var ikke helt i top så i stedet for at læse op
blev der afsat tid til at medlemmerne kunne læse regnskabet og stille pørgsmål. Birgitte gav dog
lige en bemærkning til årets resultat ikke afspejler det faktiske. Der ligger en regning på hegn på ca.
kr. 20.000 som ikke er betalt da hegn ikke er færdigt.
Det blev bemærket at det udvidede stævne gav gode indtægter i år. Dog gav cafeen underskud til
det lille interne stævne.
5) Fastlæggelse af medlemskontingent
Mariann gennemgik baggrunden for regnestykket for bestyrelsens forslag til kontingentstigninger.
Bestyrelsens forslag til kontingentstigninger var ud fra et ønske om at øge indtægterne således at
der var kr. 5000 til drift og vedligeholdelse af ovalbanen. Forslaget var en stigning på alle
medlemmer med 25%. Forslaget var desuden lavet ud fra at det er lettest at administrere, da det
kunne klares via. Sporti på samme måde som nu.
Da der var indkommet et forslag fra heste-/parts-ejerne om alternativ finansiering af klubbens
øgede faste udgifter pga. af ovalbanen, var det naturligt at det forslag blev drøftet i sammen.
Det blev drøftet hvordan slid på banen blev dækket mest fair ud fra hvem der bruger banen. De
yngste medlemmer er nok dem der mindst kommer til at bruge banen – og samtidig er det dem
som giver et kommunalt tilskud. Derfor skulle de yngste medlemmer stige mindst i kontingent.
Samtidig blev der derfor drøftet forskellige modeller for ”banekort”. Indtægter fra bannerreklamer
mv. Der blev indgået en kompromisløsning mellem bestyrelsens og det indkomne forslag fra Heste/partsejerne. Der var flertal for forslaget som lyder på:
Kontingenterne er i 2019 (kontingent 2018 er angivet i parentes):
Voksenmedlem (18 år eller over)
Familiemedlemsskab (husstand/institution
Juniormedlemsskab (13-17 år)
Børn (12 år eller yngre)
Støttemedlem

300 kr./år (før 250,- kr/år)
450 kr/år (før 350,- kr/år)
180 kr/år (før 150,- kr/år)
150 kr/år (før kr. 150 kr/år)
150 kr/år (før kr. 150 kr/år)

6) Indkomne forslag
Der kom et alternativ forslag til finansiering af udgifter til ovalbanen fra Heste- partsejerne på
Krestenstrupgård Ridecenter. En del af forslaget blev drøftet og afklaret under pkt. 5. Dog blev
delen omkring ”banekort” skilt ud fra diskussionen om kontingent og behandlet under dette punkt.
Det blev drøftet i hvilket omfang vi tror der kommer nye medlemmer i klubbe,n som kun har tegnet
medlemskab for brug af banen flere gange om ugen og medlemmer som kun rider en
undervisningstime om ugen. Det blev drøftet hvorvidt det er rimeligt, at de betaler det samme hvis
de rider en eller 5 gange om ugen.
Det blev besluttet at give bestyrelsen ret til at fastsætte en form for brugerbetaling for banearealet
for brugere af ovalbanen som ikke modtager undervisning på Krestenstrupgård Ridecenter.
Bestyrelsen kan fastlægge beløb og metode for opkrævning.
Udgangspunktet er at alle som bruger ovalbanen skal være medlem af Rideklubben Seyla. Hvis et
medlem ikke modtager undervisning på Krestenstrupgaard Ridecenter skal der ud over
medlemskontingent betales et beløb pr. gang eller pr. måned for brug af banen. Beløbet kan
fastsættes af bestyrelsen.
Der vil desuden blive udarbejdet et regelsæt for benyttelse af banen og stedets øvrige faciliteter.
Regelsættet vil blive udarbejdet i samarbejde med Lone. Da regelsættet også skal omhandle brugen
af Krestenstrupgård Ridecenters faciliteter og sikkerheden for heste opstaldet på Krestenstrupgård
når heste udefra i stigende grad medbringes.
7) Vedtægtsændringer
Der var ingen forslag til ændringer af vedtægter.
8) Valg til bestyrelsen samt suppleanter
På valg var Karina Aagaard Thomsen og Birgitte Nielsen – begge blev genvalgt.
Suppleanter (alle var på valg – og alle modtog genvalg):
Karina Lund Nielsen
Lillian Kristensen Raijmaekers
Helle Sørensen
Helle Christiansen
Bitten Aalborg meldte at hun var klar på at hjælpe med særligt afholdelse af juniorarrangementer
9) Valg af revisor og revisorsuppleant
Inge Bruno modtog genvalg som revisor.
Bitten Aalborg blev valgt som revisorsuppleant.
10) Eventuelt
Nedenfor er der grupperet efter emner hvad der blev drøftet under eventuelt:

Junior-team
Camilla Jensen foreslog oprettelse af et Junior Team (udviklingsteam) som evt. kunne løse nogle
opgaver og tjene penge til arrangementer særligt for dem.
Sponsor/fundraiser
Lone kunne fortælle at Hekla har fået en del midler til forbedringer i deres klub via LAK. Lone
foreslog at der blev gjort noget for at søge. Det behøvede ikke at være bestyrelsens opgave.
Medlemmer kunne også hjælpe. Bestyrelsen kunne jo lave en ønskeliste og bede om hjælp.
Hekla har desuden haft hjælp fra sponsorer til bænkesæt med reklamer.
Forslag om at bestyrelsen nedsætter et fundraiserudvalg.
Stævner
Camilla foreslog at der ved tilmelding til stævner skulle være opgaver man skal melde sig på. Det er
der ofte ved andre stævner – hvor det koster op mod kr. 250,- ikke at melde sig til en opgave i løbet
af et stævne.
Camilla foreslog at man kunne indkalde til et hjælpermøde – hvor interesserede hjælpere kunne
melde sig til opgaver og måske høre mere om hvilke opgaver man kan melde sig på.
Indvielse af banen
Bestyrelsen oplyste at der var planer i støbeskeen om at holde en indvielse af ovalbanen den 11.
maj 2019. Og at det skal være en form for åbent hus – med invitation af f.eks. Kommunen og
Folkeoplysningsudvalget. Bestyrelsen forestiller sig noget opvisning på banen. Pølsevogn. Måske
Brugt rideudstyrsmarked. Skrive lidt til aviserne i området om vores bane mv. Det er en ambitiøs
plan. Planlægning skal i gang hurtigst muligt.

