
                                    Horn County Western Riders 

 

Horn County Western Riders HCWR www.hcwr.dk  

 

 

 

 

 

 

Værløse den 3. marts 2021. 

 

Referat af HCWR generalforsamling2021, afholdt den 3. marts 2021. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Formanden aflægger beretning. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget og kontingenter. 

5. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer. 

6. Valg af bestyrelse og suppleant. 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

8.  Eventuelt. 

 

 Formanden, Anne Wonge, bød velkommen til videomødet over Teams, en generalforsamling, 

som altså ikke blev afholdt fysisk på Tuse Creek Ranch i medfør af de stadigt gældende Covid-19 

restriktioner.  

Det kunne konstateres, at var 18 stemmeberettigede medlemmer (registreret som deltagere i Teams) til 

videomødet. 

 

1. Valg af dirigent og referent. 

 Formanden indstillede bestyrelsens forslag om, at Mie blev valgt til dirigent. Hun blev valgt 

uden bemærkninger. 

 Formanden indstillede bestyrelsens forslag om, at Jan blev valgt til referent i sin egenskab af 

foreningens sekretær. Han blev valgt uden bemærkninger. 

 

2. Formanden aflægger beretning. 

 Formanden, Anne Wonge, aflagde beretning over foreningen og dens aktiviteter i 2020. Denne 

beretning fremgår af bilaget. 

 Den blev godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 

 Kassereren, Mie, fremlagde regnskabet for 2020, der er vedlagt som bilag. Mie knyttede 

følgende bemærkninger til regnskabet, som Mie lagde ind på Teams, så man kunne følge med: 

- Der er 55 medlemmer, heraf 3 youth og 1 pensionist, de øvrige er seniorer. Der er 5 

æresmedlemmer, der har livsvarigt gratis medlemskab.  

- Vivi takkede i den forbindelse for at have fået et æresmedlemsskab. 

- Mange poster i regnskabet var selvfølgelig præget af Covid-19 restriktionerne, hvorfor de enten 

var blevet justeret eller desværre helt aflyst. Pga. kortgebyr på 400,- årligt overvejes det at 

nedlægge klubbens bankkort. 

Der var ikke bemærkninger til regnskabet, idet dog Anne Wonge spurgte, om ikke Mobile Pay fordrede 

en betalingskort, hvortil Mie svarede ”ja”. 
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4. Fremlæggelse og godkendelse af budget og kontingenter. 

 Kassereren, Mie, fremlagde budget og regnskabet for 2021, som Mie lagde ind på Teams, så 

man kunne følge med, og som tillige er vedlagt som bilag. Mie tilknyttede enkelte bemærkninger til 

budgettet, bl.a. at bestyrelsen foreslog en mindre nedsættelse af visse kontingenter således: 

- Youth (under 18 år): Uændret. 

- Voksen (seniorer fra 18 år til folkepensionsalderen): fra 275 til 250 kr.  

- Familiemedlemskab (2 voksne/seniorer og indtil 2 børn under 18 år 

og på samme bopæl): Fra 585 kr. til 575 kr.  

- Pensionister (fra folkepensionsalderen): Uændret. 

 Kim spurgte til definitionen af en ”senior” og en ”pensionist”. Dette blev præciseret af Mie, og 

det fremgår ovenfor. 

 Inge Hooge foreslog, at foreningen opretholdt uændret kontingent, og at man for pengene lavede 

lidt flere aktiviteter. Jan mente, at man bør adskille disse to forhold, idet foreningen udmærket kan 

planlægge og gennemføre flere aktiviteter uden at justere på kontingentet. Der bør være et afbalanceret 

forhold mellem de passive og de aktive medlemmer, så ikke førstnævnte føler, at de betaler for de 

aktive medlemmers deltagelse i arrangementer. Derfor bør foreningen primært lade de aktive 

medlemmer betale for deres deltagelse i evt. yderligere arrangementer, dog med et fornuftigt tilskud fra 

foreningen. 

Vivi tilsluttede sig dette. 

 Morten spurgte ind til den akkumulerede beholdning, hvortil Mie svarede 26.577,01 kr. 

 Der var ikke yderligere bemærkninger til budget for 2021 og kontingenter, hvorfor dette blev 

godkendt. Mie bemærkede, at de reviderede kontingenter kommer til at gælde fra 2022. 

 

5. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer. 

 Der var ikke kommet forslag, hvorfor dette punkt udgik. 

 

6. Valg af bestyrelse og suppleant. 

 Som anført i indkaldelsen til generalforsamlingen er følgende på valg og ønsker ikke genvalg: 

Anne Wonge og Jessica Ceglarek. Som 2 nye medlemmer af bestyrelsen forelog Mie på bestyrelsens 

vegne to medlemmer af HCWR, nemlig Hanne Vestergaard og Helle Nilsson. 

 På generalforsamlingen tilkendegav Alberte, at hun også var interesseret i at stille op. Hun 

gjorde dog opmærksom på, at hun p.t. ikke var medlem. Der udspillede sig en drøftelse af denne 

problematik. Jan mente ikke, at vedtægterne muliggjorde dette, idet man ikke har stemmeret på 

generalforsamlingen, hvis man ikke er medlem, og at man heller ikke er valgbar. Men det ville have 

været godt med en repræsentation af et ungt medlem. Jette tilsluttede sig fortolkningen af vedtægterne. 

 Der var herudover ikke andre, der ønskede at stille op, hvorfor de af bestyrelsen indstillede, 

Hanne Vestergaard og Helle Nilsson, blev valgt. 

 

 Mie oplyste, at suppleant Niels Mathisen var på valg og gerne ønskede genvalg. Der var ikke 

yderligere, der ønskede at stille op, hvorfor den af bestyrelsen indstillede, Niels Mathisen, blev 

genvalgt. 
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7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Mie oplyste, at revisor, Jette Eskelund Hansen var på valg og var indstillet på genvalg, såfremt der ikke 

var andre, der stillede op. Der var ikke yderligere, der ønskede at stille op, hvorfor Jette blev genvalgt. 

 Sluttelig oplyste Mie, at hun desværre ikke havde opnået kontakt til revisorsuppleanten, Lis 

Petersen. Jette oplyste, at Lis var indstillet på genvalg, hvorfor dette blev vedtaget.  

 

8. Eventuelt. 

 Mie takkede for ”god ro og orden” og oplyste, at bestyrelsen beklagede, at foreningen ikke at 

kunne yde det sædvanlige kulinariske traktement efter generalforsamlingen, hvilket skyldtes Covid-19 

restriktionerne. Hun håbede, at generalforsamlingen i 2022 kunne gennemføres under mere normale 

forhold. 

 Flere ønskede at takke formanden, Anne Wonge, for veludført arbejde. Også en tak til Jessica 

Ceglarek for tiden, ideer og gode input i bestyrelsen. Tilsvarende ønskede flere at takke dirigenten for 

velgennemført generalforsamling. I den forbindelse udtrykte Vivi en tak for en vel gennemført 

generalforsamling. 

 Herefter stoppede videomødet over Teams. 

 

 

Referent 

Jan Rasmussen 

Sekretær/HCWR 
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Formandens beretning 2020 

 
2020 blev et underligt år for alle og det samme er gældende for HCWR. 
Vi nåede lige at afholde en clinic med Rikke Benjaminsen i februar og en clinic med 
Cedríc Leroux i marts - inden hele verden lukkede ned. 
Vi måtte jo desværre aflyse vores Take it easy stævne og der var først mulighed for at 
mødes igen i juli, da det lykkedes os at afholde en af vores fælles rideture. Denne 
gang gik turen til Avnstrup og vi var en god tur rundt i Bidstrup skovene med 
frokostpause ved en af skovens mange shelterpladser. Der var også sørget for en 
hestevogn, så vi havde et par medlemmer med der ikke havde mulighed for selv at 
ride. 
Det var planen at gentage succesen med en skovtur i efteråret, men den blev 
desværre også ramt af diverse restriktioner og måtte aflyses. 
 
Vores Orienteringsridning med fællesspisning i august blev planmæssigt afholdt. Det 
var som altid et dejligt socialt arrangement med en lille ridetur rundt i området 
omkring tuse og efterfølgende grillhygge. 
Året blev rundet af med afholdelsen af Klubmesterskabet, som det lykkedes at 
gennemføre, med hensyn til alle de daværende restriktioner. Det gik heldigvis super 
fint og det virkede som om alle gjorde deres til at det kunne lade sig gøre. 
 
Der skulle så have været en clinic mere med Cedríc Leroux, men regeringen 
strammede restriktionerne voldsomt lige inden og vi fandt en ny dato i februar 2021. 
Det har desværre endnu ikke været muligt at afholde clinic’en, men vi har i 
bestyrelsen ikke opgivet håbet endnu. 
 
På grund af de mange aflyste arrangementer valgte vi i bestyrelsen at bruge lidt af 
klubbens penge og udskrive en julekonkurrence for medlemmerne. Her var det muligt 
at vinde en HCWR vinterjakke efter eget valg og et gavekort til Jeko på 500,- 
Konkurrencen blev afgjort på facebook hvor der skulle stemmes på medlemmernes 
uploadede billeder. 
 
Det er i skrivende stund uvist hvornår vi kan få lov at afholde arrangementer i normal 
forstand igen og vi har da også allerede været nødt til at aflyse vores Take it easy 
stævne her i foråret. Vi håber dog fortsat på at verden snart kommer tilbage til lidt 
mere normale tilstande og at det bliver muligt at mødes i lidt større forsamlinger igen. 
Jeg vil da lige sende en tak til klubbens medlemmer for jeres tålmodighed og vilje til at 
yde jeres del i forhold til at vi har kunnet afholde de få arrangementer som det 
lykkedes os at gennemføre i løbet af 2020. 
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