
Referat af generalforsamlinger i VNKR  
26. februar 2015 

Generalforsamling i Vestermarie-Nylars Køre- og Rideforening 

1. Valg af stemmetællere: Maiken og Kina 

2. Valg af dirigent: Henrik Dahl 

3. Formandens beretning:  

Der har været mange aktiviteter i årets løb især BM i spring har fyldt meget.  

Undervisningen giver underskud, derfor vil der komme prisstigninger til sommer 2015 

Man vil satse mere på reklameindtægter 

Tilskudsreglerne er ændret. Husk at skrive på sedlen i glastavlen når man har været inde at tide i 

hallen. Det er vigtigt i forbindelse med dokumentation af hallens brug. 

Lyset er lavet i hal A 

Det fungerer fint med at ha’ springene stående fra tirsdag til onsdag. 

Visioner om fremtiden: Der vil komme en række medlemsmøder i første omgang fordi man gerne 

vil ha’ moderniseret vedtægterne og i den forbindelse vil man gerne have medlemmernes bidrag. 

Flere fællesmøder med centret således at planer kan komme hurtigere ud i livet. Fx ønskes en 

fiberbund i hal A.  

Formanden takker alle dem der bidrager til klubben. 

Kommentarer til beretningen:  

Der ytres en utilfredshed med at springene får lov at stå fra tirsdag til onsdag. Det er irriterende for 

dem der kommer og rider dressur. Desuden skal man opdrage de unge mennesker til at rydde op 

efter sig. 

Der gives positiv tilkendegivning om fiberbund i hal A 

Det anbefales at man ved porten skriver at man skal huske at skrive på sedlen at man har været i 

hallen. Man kan evt. hænge en medlemsliste op hvorpå man blot skal sætte en streg ud for sit navn 

når man har brugt hallen.  

4. Pokaloverrækkelse: 

Fair play junior gives til Mollie Seerup. Fair play senior gives til Henrik Dahl 

Elleby pokalen gives til Mathilde Møller. 

5. Forelæggelse af revideret regnskab: Regnskabet gennemgås. Der er intet at bemærke på 

regnskabet og det vedtages. 

6. Valg af  

Bestyrelse:  Christian Koefoed 

  Thomas Enni 

  Susanne Møller 

  Morten Andersen modtager genvalg, VALGT  

  Jens Harvest, udtrådt i stedet foreslås Kirsten Tjørnholm, VALGT 

   

Suppleanter: Lone Folkmann 



  Cathrine Ingildsen foreslås, VALGT 

 

Rytterudvalg:  Catharina Sahl-Tjørnholm 

  Lone Folkmann 

  Karina Reker Hansen, udtrådt i stedet indtræder Ditte Johnsen 

  Maiken Tolstrup 

  Alle er VALGT 

 

Ponyudvalg: Sonja Dahl 

  Katrine Ingildsen 

  Anja Gjetting 

  Susanne Møller 

  Charlotte Westh, udtrådt 

  Alle er VALGT 

 

Rytterstue: Ann-Sofi Enni, udtrådt i stedet indtræder Anja Gjetting 

  Mie Hansen, udtrådt i stedet indtræder Merete Seerup 

  Alle er VALGT 

 

Materialeudvalg: Kennet Hemmingsen 

  Morten Andersen 

  Axel Hansen, udtrådt i stedet indtræder Jesper Poulsen 

  Jens Erik Jensen, udtrådt i stedet indtræder Jacob Gjetting 

  Jan Seerup indtræder 

  Alle er VALGT 

 

Millytaryudvalget foreslås nedlagt. 

 

Stævneudvalg:  Jens Harvest, udtrådt i stedet indtræder Ann-Sofi Enni 

  Cathrine Ingildsen 

  Emma Holmgaard 

  Amalie Brandt Andersen indtræder 

  Alle er VALGT 

 

Revisor: Ditte Johnsen 

  Kennet Hemmingsen 

  Alle er VALGT 

 

Revisor suppleant:  Jan Dahl VALGT 

 

Valg af fanebærer: 

Heste:  Emilie Enni, udtrådt i stedet indtræder Lærke Enni 

Suppleant: Thomas Enni, udtrådt I stedet indtræder Emilie Enni 



  

Pony:   Kathrine Madsen 

Suppleant: Mollie Seerup indtræder 

  Alle er VALGT 

7. Behandling af indkomne forslag: Der er ikke nogen indkomne forslag 

8. Virksomhedsplanen for det kommende år: Planen vil komme til at ligge på hjemmesiden. 

9. Godkendelse af kontingent, forslag, uændret: Godkendt 

10. Eventuelt: 

 

   

Generalforsamling i VNKR ridecenter S/I 

1. Dirigent: Henrik Dahl 

A. Valg af stemmetællere: Maiken og Kina 

2. Formandens beretning: Det har været et godt år for centret, der har været en del tiltag i 2014 der 

er kommet nye dysser i vandingsanlægget, spejle i hal A, nye spring, dommerhus, hegn ved 

udendørs springbane, nye lysrør i hal A, en skurvogn er indkøbt og skal renoveres. 

Planlagte forbedringer i 2015: ny bund i hal A 

Man ønsker at forlænge hal B med 20 meter indenfor de næste par år. 

Kommentarer: Der ytres at man gerne vil kunne springe i hal B når den udvides. 

3. Axel gennemgår regnskabet, der er ikke noget at bemærke. Regnskabet vedtages. 

4. Valg af bestyrelse:  

På valg: Esben Aabye Dam, udtræder i stedet indtræder Thomas Enni, VALGT 

Morten Andersen, modtager genvalg, VALGT  

              Siddende: Henrik Cordua 

  Axel Hansen 

              På valg fra klubben: Thomas Enni, udtræder i stedet indtræder Cathrine Ingildsen VALGT 

  Jørgen Nielsen 

              Siddende: Christian Kofoed 

              Suppleant: Torben Blem Kofoed, VALGT 

5. Valg af revisor og suppleant: 

På valg: Jan Dahl, udtræder i stedet indtræder Ditte Johnsen 

Siddende: Kenneth Hemmingsen 

Suppleant: Ditte Johnsen, udtræder i steder indtræder Jan Dahl 

 

6. Eventuelt. 
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