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REFERAT AF SLR´s ordinære generalforsamling 2018 
 
Dato:    26. november 
Sted:    Slangerup-Lynge Rideklub, Slangerup Overdrev 1A, 3550 Slangerup 
Referent: Karina Lykkegaard 
Dirigent:  Erik Østergaard 

____________________________________________________________________________ 
 

Agenda 

1: Valg af dirigent 

2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

3: Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse 

4: Aflæggelse af budget til godkendelse 

5: Valg af bestyrelsesmedlemmer, jvf. §7. 

6: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 

7: Valg af 2 revisorer 

8: Valg til faste udvalg, jævnfør § 7.  

9: Indkomne forslag. 

10: Eventuelt 
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1: Valg af dirigent 

v/formand Lone Niemann Pedersen 

På vegne af bestyrelsen foreslår Lone Erik Østergaard. Forsamlingen var enige og Erik 

konstaterede at der var indkaldt med rimeligt varsel og erklærer generalforsamlingen for 

gyldig. Der var 110 stemme berettigede tilstede inkl. fuldmagter. 

2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
v/Formand Lone Niemann Pedersen 

 

Lone gennemgik årets begivenheder i løbet af det forgangne år. Og fortalte hvilke tanker, der 

har ligget bag de tiltag, der er foretaget i løbet af 2018.  

Bestyrelsen har brugt noget af året på at modernisere klubben- både i det administrative og 

det visuelle, da målet er en god klub hvor medlemmer og gæster føler sig velkomne. Lone 

fremhæver engagementet fra Bente Eliasens piger, som har været rigtig gode til at hjælpe til 

stævner m.m.  

Lone nævner også, at en af vores projekter: klubhus, kommer til at afspejle vi er en klub med 

stolte traditioner, det vil vi gerne afspejle i bl.a. de billeder der hænger på væggene og 

opfordrer til, at folk sender flere billeder ind. Lone opfordrer også til, at medlemmerne kommer 

med input til den nye hjemmeside, er der noget der mangler, skal de endelig henvende sig, 

hvis der er noget de ønsker skal på hjemmesiden.  

Faciliteterne har fået et løft, bl.a. er der installeret vanding på den udendørs springbane og i 

hal B/C. Lone fortæller også at der er tænkt på at få nogle gode tilbud ind, så klubben har 

midler at bruge af (det bliver uddybet senere i punkt 3+4)  

Lone gennemgik de projekter fra listen sidste år, hvor langt de fleste ting er ordnet. Derefter 

gennemgik hun det, vi også nåede. Hun fremhæver det tættere samarbejde med 

sponsorerne, som har kastet gode præmier af sig og fordele for medlemmer. 

Illustration fra formandsberetningen med de tiltag bestyrelsen lavede i 2018. 
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Der er planlagt en række medlemsarrangementer i det kolde måneder i det nye år: bl.a. 

bidtilpasning arrangement, foredrag med rytter coaching, blueberry hill samt indendørs 

terrænspringning. De vil blive offentliggjort på hjemmesiden så snart de er klar. 

Illustration fra formandsberetningen med forslag til medlemsarrangementer 

Lone gennemgik de projekter, som bestyrelsen vil lave i det nye år. Det er delt op i 6 

projekter.  Et af de projekter hun fremhævede, var at der mangler strøm i cafeteriaet specielt, 

når vi kører stævner. Det er planlagt at der laves ekstra strøm, som er kommet frem via et tæt 

samarbejde med Kenneth Ernst.    

Illustration fra formandsberetningen med de 6 projekter bestyrelsen ønsker at sætte i søen 
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Et medlem fortæller, at han var meget skuffet, da der var så mange, der kastede håndklædet i 

ringen. Men han er meget stolt af det arbejde bestyrelsen har lavet på trods af modstanden.  

Et andet medlem spørger ind til sikkerheden i forhold til de rør, der er sat op i forbindelsen 

med etableringen af vandingen på springbanen. Lone svarer, at der ventes på entreprenøren, 

der er pt sat stolper op til et hegn, der mangler blot en overlægger, der skal sættes op.  

Medlemmet spørger ligeledes ind til prisen på de store billeder, da hun ikke kan forstå hvorfor 

man ikke kan bruge penge på nye spejle. Et andet medlem, svarer, at der er meget stor 

forskel på prisen på billeder og nye spejle. 

Et andet medlem nævner vandingsanlægget, da der er utilfredshed med det arbejde, der er 

udført på vandings anlæggende og er utilfreds med, det ikke er lavet færdigt. Lone svarer at 

det er korrekt, at der har været lidt startvanskeligheder, men at det er den rigtige løsning set 

fra bestyrelsens optik. I samarbejde med vandinstallatøren, har de valgt et sprinkler anlæg 

som efter omstændighederne kun kan vande 2/3 dele af den udendørs springbane. Den 

sidste 3. del kan køres med vandvognen. Lasse tilføjer, at vand installatøren har brugt lang tid 

på at finde nogle dyser, der passede på det anlæg vi har for at holde prisen nede.  

Et medlem kommenterer, at der ligger et andet tilbud, som i medlemmets optik burde have 

været brugt fremfor den løsning, bestyrelsen har valgt. Lone svarer, at den løsning der er 

valgt, er fordi den var væsentligt billigere end det tilbud medlemmet henviser til. Medlemmet 

henviser til en løsning hun kender til, hvor vandingsanlægget kan vande hele banen og det 

mener hun burde have været den rigtige løsning. 

Et andet medlem kommenterer, at for at få et vandingsanlæg der kan vande hele banen, skal 

man bruge pumper, og det kan man ikke få til den pris, som medlemmet forventer. Skal det 

laves som det eksempel, som det første medlem nævner, kommer det til at koste langt mere 

end det hun først, opfattede. Hvis vi skulle have et anlæg, der kunne vande hele banen, 

krævede det enten et stort vand vandreservoir eller en vandboring med egne pumper, som 

kan give den mængde vand, der skal til. Denne løsning er umådelig kostbar, og ikke engang 

muligt, så bestyrelsen valgte en mellem løsning. 

Et medlem nævner sikkerheden og det ønskes, at der kommer et hegn op. 

Et medlem vil gerne nævne, at SLR vandt distriktsmesterskab for klubhold i dressur. 
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3: Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse. 

v/Kasserer Lasse Malmgren  

 

Lasse præsenterer Britta Thomsen, som er klubbens nye bogholder. Han fremhævede 

cafeteriet, som var budgetteret med nul og endte ud med at have et overskud, som er 10 

doblet i forhold til de tidligere års overskud på cafeteriet. Lasse fremhæver noterne, det ser 

umiddelbart ud som om, der er mistet en del medlemmer, men indtjeningen på e-kort er 

eksploderet.(se note 1 i regnskabet) Forklaringen er, at posteringerne på medlemskaber er 

konteret på e-kort kontoen i stedet for på kontingent kontoen. For 2. halvår har Lasse selv 

posteret, og har sikret sig, at de er kommet korrekt ind.  

Et medlem spørger ind til pony, dressur og springkonti beløbet er stort 156.000. medlemmet 

vil gerne høre hvorfor der står så mange penge. Lasse forklarer, at det er lavet til, når udvalg 

laver stævner. De penge der skal bruges i forbindelse med stævner, bruges fra denne konto.  

Medlemmet spørger også ind til tegningsret og kasserer, Lasse svarer, at det er formand og 

kasserer. Den praksis den nuværende bestyrelse har overtaget, er der pt kun en der skal 

godkende hvilket er uhensigtsmæssigt. Han nævner, at den procedure bør ændres til ”to i 

forening løsningen” som går ud på, at kassereren kan lægge ting til betaling, men betalingen 

kan først ske, når det er godkendt af en eller flere medlemmer af bestyrelsen.  

Medlemmet spørger også ind til bevægelserne om man følger vedtægterne i forhold til råderet 

og budgettering. Der spørges også ind til de interne konti og spørger om de eksterne og 

interne revisorer har tjekket. Det bekræfter både den eksterne og de interne. 

Et medlem noterer sig, at det glæder ham, at der skal strammes op på procedurerne og at der 

kommer tjek på pengene. Lasse nævner, at der også  er kommet et nyt system i DRF regi, 

specielt i forhold til regnskabsdelen, som Lasse mener giver en lang række fordele.  

Et medlem spørger ind til en udvalgskonto, hvor der er brugt over 7000 kroner. Lasse 

forklarer, at de er brugt på mad og drikke til møder. 

Et medlem spørger ind til hvornår stævnerne bliver kontantløse. Lasse svarer, at det er noget, 

vi arbejder henimod. 

Et medlem spørger ind til indtægterne i forhold til indtægterne til bannerne. Lasse forklarer, at 

det er fordi de er posteret forkert før Lasse og den eksterne bogholder gik i gang med 

oprydningen. Den interne revisor supplerede, at det er korrekt, de er påtegnet forkert.  

Medlemmet spørger også ind til hvorfor den nye hjemmeside er sat til 13.000, Lasse forklarer 

at beløbet dækker over hosting af hjemmesiden, opsætning af en ny skabelon (via en 

udvikler) I øvrigt tilføjer han, at prisen er meget lav og det er den fordi et medlem af 

bestyrelsen har påtaget sig opgaven designe og skrive alle siderne på siden. Skulle dette 

bestyrelsesmedlem have modtaget betaling for opgaven var prisen kommet op på over 

200.000 – hvilket er en ganske normal pris for en opgave i den størrelsesorden, da alt skulle 

laves fra bunden.(der ligger over 100 timers arbejde, som bestyrelsesmedlemmet har stillet 

gratis til rådighed for foreningen uden at modtage honorar for det udførte arbejde) 
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Et medlem kommenterer på fordelingen af kontingentindbetalingerne mv. i note 1 i 

regnskabet. Hun forklarer at de før i tiden manuelt har gennemgået kontoen for at dele det op, 

så man kan se hvad der gået ind på den konto1.  

Et medlem nævner, at det er uansvarligt, at der sidder en ny bestyrelse der har stået helt 

alene. Og han roser Lasse for det arbejde der er lagt i oprydningen. Og han er glad for at 

Britta er kommet ombord. 

Det samme medlem spørger ind til et tilgodehavende på 2.500, der står posteret. Lasse 

forklarer, det er en faktura er er betalt for et stykke arbejde, der burde være udført uden 

beregning. Da Lasse falder over bilaget ved gennemgangen, vælger bestyrelsen at skrive til 

vedkommende for at få pengene tilbage. Beløbet er ikke stort men det ses som en principsag, 

da det strider imod foreningens vedtægter og DRF´s retningslinjer.  

Et andet medlem insisterer på at få navnet at vide på det pågældende bestyrelsesmedlem 

oplyst. En forhenværende formand rejser sig og fortæller, at her er tale om Poul Knudsen, der 

var formand for foreningen i et par måneder før han trak sig fra bestyrelsen. Han supplerer 

med, at det var en kutyme i den bestyrelse der var før den nuværende, at man fik udbetalt et 

honorar for sig arbejde. Han nævner, at han godt ved, det er på kanten, men man valgte at 

acceptere det, da de mente, at det er rimeligt at få dækket sine omkostninger på fx 

brændstof, maskiner m.m.   

Lone påpeger at denne praksis overtræder vedtægterne, DRF´s retningslinjer samt 

folkeoplysningsloven, og at man fremadrettet skal forhindre denne slags sager, da det kan 

have alvorlige konsekvenser for foreningen. En af disse konsekvenser er, at foreningen kan 

miste sit tilskud fra kommunen. 

Et medlem kommenterer på overskuddet. Han spørger ind til hvordan de skal placeres. Lasse 

nævner, at han kommer ind på det i punktet på budget og at Lone også kom ind på det i sin 

formandsberetning, ift. de projekter, som der er ønsker om. 

Et medlem kommenterer på overskuddet, at han skal huske at det overskud fra sidste år er 

lagt sammen med dette års overskud, da der ikke er sat penge af til buffer i Nykredit.2  

Et medlem spørger ind til om man kan lave nogle investeringer på IT siden i dommertårn og 

på udendørs banerne. Lasse svarer, at det tages der højde for i det nye år. 

Et medlem undrer sig over at der stod man skulle medbringe kvittering på betalinger pga. 

restancer men at det ikke var med i regnskabet. Lasse forklarer, at det er fordi det ikke er 

praksis at indtægtsføre de medlemmer, som ikke har betalt og derved tages det ikke med i 

regnskabet hvem der er skyldnere. 

Årsregnskabet blev godkendt 

 

                                                     
1 Det ser umiddelbart ud som om, der er mistet en del medlemmer, men indtjeningen på e-kort er eksploderet. 

Forklaringen er, at posteringerne på medlemskaber det første halvår er konteret på e-kort kontoen i stedet for 

kontingent kontoen. Se note 1 i regnskabet. 

2 Efterfølgende er vi gjort opmærksomme på: Årets resultat påvirkes ikke af tidligere års over/-underskud, idet 

resultatet hvert år overføres til foreningens kapitalkonto, jf. side 6 i årsregnskabet. 
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4: Aflæggelse af budget til godkendelse. 

v/kasserer Lasse Malmgren 

Lasse gennemgik budgettet, som er konservativt lagt. Som udgangspunkt er der lavet et 

overslag på det antal medlemmer, som vi er og det afspejles i budgettet. Lasse gennemgik 

derefter forslag til budgetteringer i forhold til projekter der skal bruges ting på i det nye år.  

Der var ingen spørgsmål til budgettet og budgettet blev godkendt. 

5: Valg af bestyrelsesmedlemmer, jvf. §7. 

v/formand Lone Niemann Pedersen & dirigent Erik Østergaard 

Lone indledte med, at der desværre har været lidt uro på bestyrelsesfronten i det forløbne år. 

Derfor forklarede hun kort historikken for at få sat på plads hvorfor vi er i den historiske 

situation med så mange på valg og 2 ledige poster i bestyrelsen, der ikke er suppleret op i 

løbet af perioden. Vi er nu nået frem til at vi har 6 på valg, og derfor skal vi tilbage til den 

normale procedure hvor der er 3 på valg det ene år og 4 det andet år.  

Erik forklarer: Derfor skal der denne gang vælges 3 til en 2-årig periode og 3 til en 1 årig 

periode, således, at der er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg til GF i 2019. 

 

På valg: 

- Lone Niemann Pedersen (modtager genvalg) 

- Lasse Malmgren (modtager genvalg) 

- Susanne Guldberg (modtager genvalg) 

- Line Clausen (modtager genvalg) 

Kandidater der stillede op til valg fra salen:  

-  Poul Knudsen 

-  Yvonne Pedersen 

-  Christina Just Henriksen 

-  Jeanette Lander 

Valgresultat: 

Navn Antal stemmer Valgperiode 

Line Clausen 109 2 år 

Christina Just Henriksen 100 2 år 

Susanne Guldberg 96 2 år 

   

Yvonne Pedersen 86 1 år 

Poul Knudsen 71 1 år 

Jeanette Lander 61 1 år 

   

Lasse Malmgren 50 Udtrådt 

Lone Niemann Pedersen 42 Udtrådt 
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6: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

v/dirigent Erik Østergaard 

På valg: Der var ingen suppleanter på valg, da de indgik i bestyrelsen tidligere på året. På 

dagen stillede 3 kandidater op: 

- Janne Visnek: 70 

- Tina Frandsen: 69 

- Julie Møller-Larsen : 30 

Valgresultat (skete ved håndsopretning): 

Navn Antal stemmer Periode 

Janne Visnek 70 1 år 

Tina Frandsen 69 1 år 

Julie Møller-Larsen* 30  

*den nye bestyrelse var enige om at tage Julie Møller Larsen med som ekstra suppleant 

 

7: Valg af 2 revisorer 

v/dirigent Erik Østergaard  

 

På valg: 

- Bente Jensen (modtager genvalg) 

- Mette Lorentzen (modtager genvalg) 

 

Peter Frydenlund og Carsten Schmidt stiller også op, men trak sig.  

 

Mette og Bente vælges ind. 
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8: Valg til faste udvalg, jævnfør § 7.  

v/dirigent Erik Østergaard 

Udvalgene lavede en kort præsentation af udvalget, medlemmer m.m. Der blev opfordret til, 

at der blev stillet op til udvalgene. 

Springudvalg: 

Nuværende medlemmer: 

 

- Line Clausen 

- Julie Niemann 

- Lone Niemann 

- Yvonne Pedersen 

- Lasse Malmgren 

- Susanne Guldberg 

Der var ingen, der stillede op til udvalget. Udvalget har samme sammensætning 

 

Dressurudvalg: 

Nuværende medlemmer: 

 

- Christina Just Henriksen 

- Kit Olsen 

- Jette Ahrens 

- Tina Werge Frandsen 

- Christine Alkjær 

- Stine Christensen 

- Nadia Klausen 

- Helena Færch 

 

Der var ingen, der stillede op til udvalget. Udvalget har samme sammensætning 

 

Oldboys udvalg: 

Nuværende medlemmer: 

 

- Mette Lorentzen 

- Ina Zetterstrøm 

 

Der var ingen, der stillede op til udvalget. Udvalget har samme sammensætning 

 

Aktivitetsudvalg. 

Der er ingen medlemmer i dette udvalg og ingen stillede op. 

 

Sponser/Pr-udvalg: 

Der var to, der stillede op 

 

- Line Clausen 

- Christina Just Henriksen 

 

Ad-hoc udvalg nedsat af bestyrelsen: Cafeteriaudvalg 

Ingen stillede op til dette udvalg. 
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9: Indkomne forslag 

v/dirigent Erik Østergaard 

Forslag 1 fra bestyrelsen:  

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring: 

 

Til §7. Bestyrelsen ændres følgende tekst: 

 

Bestyrelsen varetager klubbens gæld/formue. Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og 

bestemme aflønningen af medhjælp til varetagelse af klubbens forpligtigelser. 

Ingen bestyrelsesmedlemmer må indgå i et ansættelsesforhold i klubben  

 

Ændres til: 

 

Bestyrelsen varetager klubbens gæld/formue. Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og 

bestemme aflønningen af medhjælp til varetagelse af klubbens forpligtigelser. 

Ingen bestyrelsesmedlemmer må indgå i et ansættelsesforhold i klubben. 

 

Yderligere må ingen i bestyrelsen og udvalg modtage honorar for udført arbejde for 

klubben.  

 

Resultat: 21 for – 62 imod.  

*Dette forslag tages til viderebehandling af bestyrelsen, da foreningens hidtidige procedurer 

omkring modtagelse af honorar for udført arbejde af bestyrelsesmedlemmer kan stride imod 

folkeoplysningsloven. Det skal kontrolleres ved en jurist, om procedurerne skal justeres, på 

trods af det nedstemte forslag, eller om foreningen kan fortsætte med sin praksis på området. 

Forslag 2 fra bestyrelsen:  

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring: 

 

Til §11 Generalforsamlingen ændres følgende tekst: 

 

Til generalforsamlingen har alle medlemmer adgang, og alle medlemmer over 15 år har 1 

stemme, såfremt kontingent er betalt. Passive medlemmer har ikke stemmeret på 

generalforsamlingen.  

 

Ændres til: 

 

Til generalforsamlingen har alle medlemmer adgang, og alle medlemmer har fra sin 15 års 

fødselsdag 1 stemme, såfremt kontingent er betalt. Medlemmer yngre end 15 år kan vælge at 

lade sig repræsentere af 1 forældre/værge uden, at der er krav om, at denne indløser 

medlemskab. Passive medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.  

 

Resultat: 41 for – 42 imod. 
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Forslag fra Niels Christian Hansen: 

På vegne af klubbens brugere af springmateriel, såvel i trænings- som i stævnesituation, 

ønsker jeg at der i Hal A etableres en port i barrieren, lig den der allerede findes, bare i den 

anden side, således at det bliver muligt at køre en ATV eller mindre traktor med påhægtet 

bommevognen og en fladvogn (ladtrailer), ind ad den ene port og bagom dommervognen og 

ud ad den anden port efter behov. 

 Baggrund: Forslaget har været undervejs i flere år, men nu skal det være. - I de ca. 35 år jeg 

har kommet i klubben, har vi båret springmateriel manuelt frem og tilbage. Det er både 

hjælper- og tidskrævende. Det er blevet et større og større problem, at få forældre med 

ponyryttere og unge skolesøgende piger, til at møde op kl. 21.30-22/22.15 for at rydde banen.  

Ofte betyder det, at det er de samme få voksne der må samle spring sammen, for derefter at 

læsse hest/pony og rytter og begive sig hjem......det bliver sent og børnene er trætte og alle 

er pirrelige.  

Med denne løsning, vil baneopsætning og -afrydningen kunne gøres lettere, hurtigere og af 

færre hjælpere. Der vil evt. være en mulighed for at aftale med en eller flere eksterne 

hjælpere, at banen evt. kan ryddes tidligt torsdag morgen. - Det er mit håb at 

generalforsamlingen kan forstå problemstillingen og være imødekommende overfor at 

prioritere en løsning af dette efterhånden større og større problem. Lad os få en tidssvarende 

løsning.  

- På vegne af alle springe ugers, Niels Chr. Hansen 

Resultat: 18 for 65 imod.  

 

Bliver nej fordi det binder os til én løsning. Måske der kan findes en anden løsning. 

Bestyrelsen vender tilbage til Niels Christian. 
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Forslag fra Yvonne Pedersen: 

1: Forslag om at rytterne ikke skal indberette resultater, men blot melde sig til championats 

listen, så kan man gå ind på GO og se hvem der har vundet, når året er slut. Det ser ud til at 

der er sket fejl i år, da vinderen har 11 placeringer, men der en som har omkring 20. Dette 

kan undgås hvis rytterne melder sig til, og en person tager ansvar for at tjekke op på det 

inden klubmesterskabet 2019. 

 

2: Der nedsættes et arbejds- og vedligeholdelses udvalg. Udvalget indhenter tilbud fra tre 

forskellige håndværkere hver gang der skal laves nye ting ( medmindre de selv kan klare det). 

Tilbuddene offentliggøres på hjemmesiden så alle kan se dem. Dette forslag kommer efter 

det nye sprinkler anlæg er etableret. Jeg synes personligt det er noget sjusk der er lavet, og 

håber at det bliver færdigt en dag, og der bliver skærmet for pælene, der står frit ved hækken. 

En hest eller rytter der falder ned på en af dem, kan ganske enkelt blive spiddet. 

 

3: Jeg foreslår at der ændres i reglerne for klubmesterskabet, så vi ikke ser MA ponyer starte 

LC, uanset hvad årsagen end måtte være. Kan springudvalget tage beslutning om dette, eller 

skal det op på generalforsamlingen? 

 

4: Mere og bedre kontrol med ryttere der benytter faciliteterne. Det er mit indtryk at der 

er  mange der rider rundt uden at have etablissement kort. Evt. kunne man få et plastik kort 

som skal fremvises på forlangende. Det er dyrt at vedligeholde anlægget, og derfor vigtigt at 

alle der benytter det også bidrager økonomisk. 

 

5: At der etableres automatisk tænd og sluk af lyset. Jeg kan jo læse flere opslag hvor folk 

skriver at anlægget er tomt, men der er fuldt blus på lamperne. Tænker at sådan en 

investering kan tjene sig hjem ret hurtigt. 

Resultat:  

1: Dette forslag er foretaget og er kørt igennem med Line som ansvarlig.  

2: Forsamlingen var klart imod 

3: Forsamlingen var enige om, udvalget skal selv styre det  

4: Stor enighed om at bestyrelsen tager beslutningen som dette emne 

5: Der blev stemt for 

10: Eventuelt 

v/dirigent Erik Østergaard 

 

Carsten Schmidt forslag:  

Forslag for det kommende år, at ny bestyrelse fortsætter de kommende ”opgaver” som Lone 

fremlagde under formandens beretning.  

Kitty Petersen forslag: 

At nogen i bestyrelsen sørger for at vandet bliver lukket når frosten kommer.  

Lone siger tak for i aften og ønsker den nye bestyrelse god vind.  

 

 


