
 
1. Valg af stemmetællere: Amalie og Zenia 

2. Valg af dirigent: Christian Dahl. Konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 

3. Formand Cathrine (Kina) Ingildsen kommer i sin beretning blandt andet ind på, at VNKR er så heldig at 

kunne benytte to terrænbaner, og takker Morten Andersen og Jan Seerup for det store arbejde, de lægger i 

det. At klubben har haft flere store stævner, som har givet interesse og omtale. Der er tak til sponsorerne 

Hammershuslam og Gutemensch. Der blev også sagt tak til underviserne, og de frivillige, der møder op til 

arbejdsdagene, som efterhånden fungerer bedre. Man får noget fra hånden, og det er godt, når 

arbejdsdagen kan afsluttes med, at man spiser sammen. Formanden vil arbejde for flere sociale 

arrangementer, både med og uden hest. For at fastholde og udvikle sammenholdet, hyggen og den gode 

stemning. Øen har masser af klubber og endnu flere haller, så det er det sociale, vi kan skille os ud med. 

Og så en lille påmindelse om, at vi er fælles om faciliteterne, så alle skal rydde op, feje, samle hestepærer i 

hal A - også gerne hal B samt på p-plads. Fyldt trillebør trilles af ved Præsteskoven eller ved skellet ud mod 

Kirkemøllevejen. Slutteligt et hjertesuk om hjælp til stævner - hvis ALLE bare kunne byde ind med et par 

timers hjælp, ville det være meget lettere. 

 

 

Derefter blev Ellebypokalen uddelt. Pokalen går til den hesterytter med flest ranglistepoint. Karina Weise fik 

pokalen for 113 points. 

Fair Play voksen-pokalen gik til Mogens og Connie, der altid giver et nap med. 

Fair Play ungdom tilfaldt Agnes Gjetting. 

Og så fik Mathilde Møller en til lejligheden indført ekstragave for i tre år i træk af have vundet 

bornholmsmesterskabet i dressur for kategori 1 på tre forskellige ponyer. 

 

Der var ingen kommentarer til beretningen, og næste punkt var regnskabet, som kasserer Susanne Møller 

gennemgik. 

Ingen stemmer imod - regnskabet godkendt. 

 

Støtteforening havde et overskud på 15.000, som er overført til klubbens ungdomsarbejde. Ingen stemmer 

imod. 

 



Derefter var der valg til bestyrelsen. Cathrine Ingildsen og Susanne Møller er siddende. Lars Funk er på 

valg, men genopstiller ikke. Camilla Riis bliver valgt for to år. 

Thomas Enni er på valg. Heller ikke han modtager genvalg. Anja Gjetting vælges for to år. Kirsten 

Tjørnholm er på valg og bliver genvalgt for to år. 

Zenia Poulsen bliver valgt som suppleant, og Lone Folkmann genvalgt. 

 

VNKR skal vælge fire bestyrelsesmedlemmer til VNKR  Ridecenter S/I: 

Thomas Enni er siddende. Jørgen Nielsen og Cathrine Ingildsen bliver genvalgt for to år. Morten Andersen 

valgt for to år. 

 

Distriktsrepræsentant er Cathrine Ingildsen.  

 

Amalie Brandt Andersen udtræder af stævneudvalget, og Torben Ipsen træder ind i stedet, øvrige 

medlemmer er Lærke Enni, Ann-Sofie Enni, Cathrine Ingildsen og Tina Hylander. 

 

Anja Gjetting og Susanne Møller står for rytterstueudvalget. 

 

Rytterudvalget består af Lone Folkmann, Catharina Sahl-Tjørnholm og Maiken Tolstrup, men flere 

medlemmer er velkomne. 

 

Susanne Møller og Cathrine Ingildsen træder ud af ponyudvalget og erstattes af Emilie Enni og Tina 

Hylander. Derudover sidder Anja Gjetting og Lotte Jensen i udvalget. 

 

Materialeudvalget består af Morten Andersen, Jacob Gjetting, Kennet Hemmingsen, Jan Seerup og Martin 

Strøhøj. Lars Funk udtræder og bliver erstattet af Kirsten Tjørnholm. 

 

Genvalg til revisorerne Ditte Johnsen og Kennet Hemmingsen samt suppleant Jan Dahl. 

Der er ingen oplagte fanebærere og må findes ad hoc, når der er behov. 

 

8. Valg af referent til bladene. Flyttes til efter pkt. ni. 



9. Behandling af indkomne forslag: 

• Vedtægtsændringer – Medlemsblade udelades samt punkt 8 i dagsorden 

Vedtaget. 

Punkt 8 stryges fremover. 

 

I 2017 skal VNKR blandt andet være vært for bornholmsmesterskabet i springning, og det kræver mere 

planlægning og arbejde. Torben Ipsen kommer med i særligt BM-materialeudvalg. Karina Weise står for 

sponsorgaver til mesterskabet. 

Tine Grønbech og Zenia Poulsen danner et hjælperkorps. 

 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, hvilket bliver vedtaget. 

Eventuelt: 

Haludvidelse - drøftes under centerets generalforsamling. 

 


