
 
Generalforsamling VNKR 2020 
 
 1. Axel Hansen og Kennet Hemmingsen valgt som stemmetællere. 
 
  2. Axel Hansen valgt til dirigent. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet 
og indkaldt gennem opslag på facebook, hjemmeside og Bornholms Tidende. Det besluttes, 
at generalforsamlingen fremover kun på bliver annonceret på fb og hjemmeside. 
 
    3. Formanden aflægger beretning og uddeler pokaler. Ellebypokalen går til Gry Mogensen 
med i alt 190 ranglistepoint. Årets Fair Play – hjælperpokal for seniorer går til Morten 
Andersen. Pokalen for juniorrytterne går til Cille Hylander. 
Beretningen kan læses i et særskilt opslag. 
 
    4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse. 
Camilla Riis gennemgår regnskab. Der er bogført tab på 20.000 kroner for restancer, vi ikke 
forventer at få ind.  
 
5. Valg af bestyrelse, suppleanter, udvalg og revisorer: 
Cathrine Kina Ingildsen og Susanne Møller er på valg og bliver begge genvalgt. 
Anja Gjetting og Kirsten Tjørnholm er siddende. Det er Camilla Riis også, men hun har valgt 
at trække sig. Pia Winther bliver valgt for et år. 
Lone Folkmann er siddende suppleant.  
Emilie Enni bliver valgt som ny suppleant. 
 
Stævneudvalg: Kina Ingildsen (Lærke Enni) 
Rytterstueudvalg: Susanne Møller, Anja Gjetting 
Ponyudvalg: Tina Hylander, Emilie Enni og Lena Buus , Asta-Maria Juel Larsen, Ida 
Dandanell og Cille Hylander. 
Materialeudvalg: Morten Andersen, Jan Seerup, Kennet Hemmingsen, Jacob Gjetting, 
Henrik Dandanell, Kirsten Tjørnholm 
 
Revisorer: Kennet Hemmingsen, Mogens Ipsen 
Revisorsuppleant: Ilse Aarup 
 
6.   Valg af fire bestyrelsesmedlemmer til VNKR  Ridecenter S/I. 
Cathie Westh siddende 
Morten Andersen, siddende 
Kina Ingildsen - genvalgt. 
Torben Ipsen på valg - ønsker ikke genvalg 
Henrik Dandanell nyvalgt.  
 
    7. Valg af fanebærer og suppleant. 
Ad hoc. 
  
    8. Behandling af indkomne forslag. 



Ingen forslag indkommet 
 
   9.Virksomhedsplan for det kommende år. 
Ingen fast virksomhedsplan, men der er ingen planer om store arrangementer. Der var 
mange nye tiltag og udvidelser i 2019, så 2020 bliver et mere roligt år.  
Stævner som tidligere år - dog uden mesterskaber. Det åbner muligheder for at lave flere 
aktiviteter for pony-ryttere. 
Klubben har i denne vinter kørt med flere undervisere i weekends - det evalueres efter 
vintersæsonen. 
 
   10.Godkendelse af kontingent - fastholdes på det nuværende. 
 
   11..Eventuelt 
Familiekontingent - reduceret pris for eksempelvis to voksne og to børn eller andre former for 
kontingent, evt. indslusningspris. 
Små stævner for nye ryttere, som ikke har erfaring/mod på de stævner, VNKR allerede 
holder.  
Klubben kunne betale startgebyr for hold, der starter for klubben - evt. mod at holdet henter 
et nyt medlem til. 
VNKR har rygte af fortrinsvis at være en springklub. Klubben bør gøre mere for at promovere 
dressuren. Flere springundervisere, ganske lidt dressurundervisning (der har dog hidtil ikke 
efterspørgsel fra rytterne) 
Så er der rigeligt med kage - tusind tak til Merete! 
 


