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Referat fra generalforsamling i HCWR den 6. februar 2013 

på Tuse Creek Ranch  

Hesselvad 15, Butterup, 4420 Regstrup. 
 

 

Der var 31 fremmødte. 

 

1. Valg af dirigent og referent 

 

Niels Petersen blev valgt som dirigent og Jette Eskelund Hansen som referent. 

 

Dirigenten konstaterede herefter, at indkaldelsen var udsendt rettidigt. 

 

2. Formanden aflægger beretning 

 

 Formandens beretning. 
 

”2012 startede med, at vi afholdte en clinic med Sylvia Rzepka med 11 tilmeldte på hele og halve, ja 

tilmed kvarte pladser, så der var stor rift om denne clinic. Desværre fik Sylvia en maveforgiftning og 

måtte efter utallige opfordringer lægge sig syg. Uheldigt for hende og de tilmeldte. Bed & Breakfast i 

Regstrup viste STOR omsorg, tilkaldte læge og holdt helt frivilligt øje med patienten. 

 

14/15 april var det så Jonna Eriksson’s tur til at glæde de 9 tilmeldte med sin meget kropsbevidste 

undervisning. Dette gav anledning til moro både hos deltagere og publikum. Vi spiste aftensmad på 

Vivaldi, og det var rigtigt hyggeligt. 

 

Take It Easy stævnet 12. maj løb af stabelen efter en del dommerproblemer, da Tanja Hermann-Bratek, 

som skulle have været dommer, havde *glemt* at føre det ind i sin kalender, men heldigvis trådte 

Francoise Raimondo til og dømte på bedste måde de 28 deltagere, som trods krise og ikke for mange 

penge i pungen stillede op. 

 

Vores sommerclinic tog Peter Ljungberg sig af, og de 9 deltagere, der havde meldt sig på, fik både god 

undervisning i ridning og svensk, joh det er ikke helt nemt med det svenske. Peter og hans hustru boede 

på Holbæk Vandrehjem, hvor der var stor fest med en masse mennesker fra Tuse, som Peter kendte, så 

ham og hustruen følte sig ikke helt ensomme. 

 

Vi var nu i tvivl, om vi kunne afholde Klubmesterskabet pga. de dårlige økonomiske omstændigheder, 

som året igennem havde gjort et stort indhug i kassebeholdningen. Nu skete der så det dejlige, at 

hestefolket rottede sig sammen, og med stor hjælp fra gode sponsorer (anonyme som navngivne) blev 

der både til selve stævnet, men også til vores MEGET eftertragtede Painted Ponies i trailklasserne. 



 

Bestyrelsen lagde hovederne i blød, og vi måtte ty til lidt ændrede tilmeldingsregler, så man også kunne 

starte, hvis man ikke var medlem af klubben. Dog kostede det så lidt mere i startgebyr. Der blev også 

lagt vægt på klasser for de lidt mindre øvede deltagere. 

 

Den svenske dommer Marcus Bäcklund tog sig af showets ca. 40 tilmeldte, så nu var vi igen på ret kurs. 

 

Samtidigt blev der indført en *sjov* og udfordrende klasse, nemlig Teamtrail, som havde stor 

tilslutning og ikke var lige så nem, som det så ud til….denne klasse er nok kommet for at blive. 

Desuden var der Halloween Horsemanship med mange flotte og fantasifuldt udklædte…..blot skulle 

denne klasse have ligget tidligere på dagen, da mange gik glip af dette særdeles flotte show……..der 

var hekse, ederkopper og ja også et græskar blev det til. 

 
Tak til Klaus og Jette, der igen velvilligt stiller lokaler til rådighed for vores general-forsamling. 

 

Tak vil jeg også gerne sige til de andre medlemmer i bestyrelsen. 

 

STOR tak til Jette, der har valgt at holde op og nyde sit *otium* efter mange års utrætteligt og ihærdigt 

arbejde i bestyrelsen. Håber, vi stadig må trække på din store ekspertise.  

 

Tak for året som gik. I har ALLE været med til at give os mod og gnist til at fortsætte til trods for, at det 

af og til har været en smule sejt at få det hele til at hænge sammen. 

 

Vi i HCWR’s bestyrelse glæder os til at være sammen med jer i 2013.” 

 

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 

 
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab 

 

Kassereren Janne Juul gennemgik kort regnskabet, der på trods af et vanskeligt økonomisk år, endte op i 

et mindre underskud på 527,34 kr. Klubben har haft medlemstilbagegang i forhold til sidste år, men der 

har også været underskud på en afholdt clinic og et stævne. Se formandens beretning ovenfor. 

 

Regnskabet blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 
 

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget og kontingenter 

 

Janne Juul fremlagde herefter budgettet for 2013, der er nedjusteret efter det netop aflagte regnskab. I 

budgettet er der ikke afsat penge til en eventuel sponsering af et youth landshold, som klubben plejer, 

da dette må vente, til økonomien er blevet bedre. 

 

Der blev stillet spørgsmål til afregning af boksleje i forbindelse med stævner og andre arrangementer, 

idet det ikke fremgår af hverken regnskab eller budget. Dette skyldes, at HCWR opkræver bokslejen 

ved tilmelding, men at pengene afregnes direkte med Tuse Creek Ranch. Det bør måske overvejes, om 

der fremover skal være en selvstændig post til dette formål. 

 

Budgettet blev godkendt med disse bemærkninger. 
 



Herefter foreslog formanden, at kontingentet for 2014 forbliver uændret, således at voksne betaler 275 

kr. årligt, youth og pensionister 125 kr. årligt, og at et familieabonnement fortsat koster 585 kr. 

 

Det blev vedtaget, at kontingentet fortsætter uændret i 2014. 
 

5. Indkomne forslag 

 

Der var ikke modtaget nogen forslag. 

 

6. Valg af bestyrelse og suppleant 

 

Janne Juul og Preben Christensen blev genvalgt til bestyrelsen for en periode på 2 år. 

 

Anne Wonge blev valgt som suppleant for 2 år og Leif Boysen blev valgt for 1 år. 

 

7. Valg af revisor og suppleant 

 

Lissi Aarenstrup Nielsen blev valgt som ny revisor og Jette Eskelund Hansen som revisor-

suppleant. 

 

8. Eventuelt 

 

Mie Kühnell Unø blev ved lodtrækning den heldige vinder af et års gratis medlemskab af HCWR. Dette 

gælder for 2014. 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden. 

 

 

 

Referatet godkendt den   

 

 

 

________________________________   _____________________________ 

       Vivi Walters, formand              Niels Petersen, dirigent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


