
 

                                         Generalforsamling i VKT 
                                    onsdag, den 26. februar 2020 
                                                 kl. 18.00-19.00 
                         i rytterstuen på Thommysminde Centret 
 
 
 
Dagsorden 
  
1.    Valg af dirigent.  
2.    Valg af stemmetæller  
3.    Bestyrelsens beretning  
4.    Revideret regnskab forelægges til godkendelse.  
5.    Fastlæggelse af medlemskontingent.  
6.    Behandling af indkomne forslag.  
7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer. (På valg er: Lene Kastberg Devantié, 
Stig Mikkelsen, Hans Jørgen Balle. Alle modtager genvalg) 
8.    Valg af suppleanter (To nye suppleanter skal vælges) 
9.    Valg af revisor  
10.  Valg af revisorsuppleant.  
11.  Eventuelt.  
 
 
 
 



 

Referat 
Fmd. Lene Devantie bød velkommen og takkede for fremmødet.  
 
Ad 1. Anders Cohr Nielsen valgt som dirigent med akklamation. 

(Anders startede med at konstatere at generalforsamlingen var 
indkaldt rettidigt) 

 
Ad 2.   Minella Andersen stemmetæller 
 
Ad 3. Fmd.’s beretning: 

Et år gået, meget hurtigt, sket mange ting på vkt. Udviklet os 
positivt i løbet af året pga. medlemmer og deres forældre og 
familie 

 
103 medl. Pt, 60 aktive fordelt på 7 hold + enkeltvoltigører der 
træner lørdag 

 
Afviklet stævne, lejr, feriepas, træhestestævne – ros fra 
voltigeudvalget. Flyttet til Bredagerhallen pga. pladsmangel på 
vkt. 

 
Tivolitur arrangeret med fælleskørsel 2019. Stor opbakning. 
Fællesskab at bygge videre på. 

 
 



 

 
LM 

 
Senior hold i udlandet. Fine resultater 

 
Forårsstævne, medarrangør på parastævne på Blue hors. Løftet 
opgaven til ug. Stolt af den store opbakning, løfte i flot. 

 
Rokering sidste år, træneransvarlig Lasse Kristensen, 
Hesteansvarlig Julie Fog-Møller 
Vigtige poster. 
Vi har et glad og engageret trænerteam. Det skal være fedt at 
være her, for såvel trænere og udøvere. 

 
Hestesituationen. Charming boy blev endelig solgt. Ikke egnet 
til voltigering. Stor belastning for klubbens økonomi 

 
Vkt  ejer Carl, Klaus Diddi, Crixus 
Vi låner Joker, Master , Linus. Vi har 4 gode ryttere tilknyttet. 
Forskånet for skader 

 
2020 byder på mange aktiviteter 

 
Beretning godkendt 

 



 

 
Ad 4. Irene Laursen fremlagde regnskabet. 
 
 Samlede indtægter 672.000. Forbedring if. sidste år. 
  
 Omkostninger højere end sidste år. 
 3 nye voltigeringsudstyr + dressurhegn 
 Resultatet tab på Charming Boy 

Heste skrives ikke op og ned 
 

Indestående i banken kan bruges. 
Gælden er stor fordi lokaletilskud fra kommunen er forudbetalt 

 
Ingen spørgsmål til regnskabet fra forsamlingen 

 
Noter på sidste side, ingen sammenligning med 2018 

 
Regnskabet godkendt 

 
Ad 5. Kontingent vedbliver at være kr. 400,- pa (kr. 200,- for passive 

medlemmer) 
Ad 6. Ingen forslag 
Ad 7. Valgt med akklamation genvalgt 
Ad 8. Anders Cohr Nielsen, Tanja Van Willigen 
Ad 9. Irene Laursen genvalgt med akklamation 



 

Ad 10. Revisorsuppleant Hanne Skovgaard Erritsø.  
Ad 11. - LK (Lasse Kristensen), ros fra trænerteamet til bestyrelsen. 

Organisation bedret. Giver positiv energi på alle områder. 
 Irene Laursen, ros if. økonomien 

- Forespørgsel fra ny forælder, som ikke er hestemor/ heste-
vant i klubben om guidelines if. hvordan man ”opfører” sig 
som tilskuer til opvisninger, eksempelvis hvornår må der 
klappes mm. 

-  LD, der arbejdes på, at trænerteams laver en forælderbuddy 
til nye forældre. Nyt tiltag 

- Ved feriepasaktivitet informeres forældre også om de små 
uskrevne regler 

- Pia, sommerlejr hvornår? 
o LD, kæmpearbejde, snak med træner 

Intern lejr, trænere positivt indstillede 
To-søn uge 27 sigter klubben efter 
Vi vil gerne bruge interne undervisere. 
Mini-lejr regner vi med. 
Oplysninger følger 
 
Irene har 4 piger på Veizas, der gerne vil med. 
 
 

- KH (Kurt Hansen), Vær opmærksom på kassen med glemt tøj.  
 



 

 
 

 


