Generalforsamling  mandag  den  29.  april  kl.  19.00  
i  Mødesalen  i  Kildeskovshallen  (indgang  F)  
  
Dagsorden  
1.   Valg  af  dirigent.  
2.   Uddeling  af  pokaler  til  de  nye  klubmestre  og  championatvindere  i  hhv.  dressur  og  spring  
3.   Formanden/bestyrelsen  aflægger  beretning.  
4.   Regnskabet  for  2018  forelægges  til  godkendelse.  
5.   Fastsættelse  af  kontingent.  
6.   Behandling  af  indkomne  forslag.  
7.   Valg  af  bestyrelsesmedlemmer.  
8.   Valg  af  medlemmer  til  diverse  udvalg.  
9.   Valg  af  revisor  
10.  Eventuelt  
  
Bemærk,  at  der  ifølge  vedtægternes  §  11  ikke  kan  stemmes  ved  fuldmagt.  
  
Bestyrelsens  bemærkninger  til  dagsorden:  
Ad  1.  Bestyrelsen  foreslår,  at  advokat  og  far  på  rideskolen  Simon  Heising  vælges  til  dirigent.  
Ad  4.  Regnskabet  udsendes  8  dage  før  Generalforsamlingen.    
Ad  5.  Kontingenterne  reguleres  ikke.  
Ad  6.  Der  er  fremsendt  2  forslag  fra  medlemmer,  og  et  fra  bestyrelsen.    
  
6.  Indekomne  forslag  
Forslag  1A  og  1B  
Den  28.  marts  2019  modtog  vi  følgende  punkt  til  dagsorden  via  forældrene  til  Caroline  Lysbo  og  
Josephine  Østergaard,  medlemmer  og  pensionærer  
Vi  foreslår  en  ændring  i  vedtægterne,  enten  A  eller  B.  
  
Forslag  1A  
Vi  foreslår  at  når  man  lejer  en  boks  til  en  hest  eller  en  pony  hver  måned-‐  skal  man  efter  tre  måneder,  
automatisk  have  et  passivt  medlemskab,  der  giver  stemmeret  til  generalforsamlingen.  
Det  skal  man  fordi  man  repræsenterer  hesten  og  har  ansvaret  for,  at  den  trives  og  har  det  godt  hver  
dag  i  stalden,  på  foldene  og  i  ridehuset  på  GEK.  
Man  skal  naturligvis  have  medindflydelse,  fordi  man  har  ansvaret  for  dyrets  trivsel  og  det  er  derfor  
nødvendigt,  at  man  har  stemmeret  -‐  Ligesom  man  naturligvis  har  en  masse  forpligtigelser,  når  man  
har  en  hest  i  en  boks  på  GEK.  Feks:  at  feje  staldgang  hver  dag,  muge  i  weekenden  på  en  helt  bestemt  
måde,  sætte  hest  på  fold  weekenden,  sikre  hesten  bliver  rørt  hver  dag,  får  vaccinationer,  dyrlæge,  
smed  og  daglig  pleje.  Det  er  mange  timer,  mange  penge  og  et  stort  ansvar  at  have  en  hest-‐  og  de  skal  
have  det  godt  og  det  er  derfor  naturligt,  at  man  skal  have  en  stemme  når  man  repræsenterer  en  hest  
eller  en  pony.  

  
Hvis  man  har  to  bokse/  heste  eller  ponyer  i  tre  måneder,  skal  man  naturligvis  have  to  stemmer  da  man  
repræsenterer  to  heste.  
Stemmeretten  går  naturligvis  til  den  som  skriver  under  på  bokskontrakten.  
  
Forslag  1B.    
Hvis  det  er  til  fordel  for  klubben,    at  vi  har  mange  medlemmer,(passive  som  aktive)  foreslår  vi,  at  når  
man  lejer  en  boks  til  en  hest  eller  en  pony  hver  måned-‐  skal  man  efter  tre  måneder,  automatisk  have  
et  passivt  familie-‐medlemskab,  der  svarer  til  to  passive  medlemskaber  i  familien  -‐Da    det  ofte  
involverer  flere  familiemedlemmer  at  passe  en  hest  eller  en  pony.(Det  kunne  være  at  både  mor  og  far  
står  på  boks-‐kontrakten  og  begge  er  ansvarlige  for  at  der  betales  for  boksen  og  at  hesten  trives  og  
plejes-‐  så  skal  begge  være  passive  medlemmer)  
Det  skal  man,  igen  fordi  man  repræsenterer  hesten  og  har  ansvaret  for  at  den  trives  og  har  det  godt  
hver  dag  i  stalden,  på  foldene  og  i  ridehuset  på  GEK.  
Stemmeretten  går  naturligvis  til  de  to  som  skriver  under  på  bokskontrakten.  
Alle  ryttere  skal  naturligvis  være  aktive  medlemmer-‐  og  først  når  de  er  18  år,  får  de  stemmeret,  da  det  
først  er  som  18  årig  man  kan  have  det  store  ansvar,  det  er  at  have  en  hest  eller  pony.  
  
Forslag  2  og  3  
Den  29.  marts  2019  modtog  vi  følgende  forslag  til  dagsordenen  fra  Eva  Nabi,  medlem  
  
Forslag  2  
Blev  det  vedtaget  at  forældre  til  medlemmer  under  18  kan  varetage  deres  børns  interesser  og  
stemme  på  vegne  af  dem  til  sidste  generalforsamling?  Ellers  vil  jeg  gerne  fremføre  det  igen.    
Jeg  tror  det  vil  give  en  meget  bedre  balance,  sammenhæng  og  kommunikation  mellem  rideskolen  og  
privat  afdelingen.  
  
Forslag  3  
Medlemmer  af  rideskolen,  som  har  redet  aktivt  og  været  medlemmer  i  GEK  i  mere  end  1  år,  har  
prioritet  på  ventelisten  til  bokse  i  pensionær  afsnittet.  
Som  det  er  nu  kan  man  som  rideskole  elev,  på  trods  af  at  have  været  aktiv  medlem  af  rideskolen,  ikke  
engang  få  lov  at  komme  på  ventelisten.  Det  synes  jeg  er  helt  forkert,  det  burde  være  naturligt  at  
rideskolen  og  privat  delen  af  GEK  var  i  naturlig  forlængelse  i  uddannelsen  som  rytter.  Det  ville  også  
være  rart  med  lidt  info  og  evt  nogle  regler  for  hvad  det  kræves  at  blive  ‘godkendt’  til  listen,  og  hvordan  
den  prioriteres.  
  
Bestyrelsen  har  følgende  to  forslag:  
Forslag  4  
  jf.  Klubbens  vedtægter  §  10  kan  der  ikke  meddeles  eneprokura.  Bestyrelsen  stiller  forslag  om,  at  der  
kan  udstedes  et  Dankort  til  dagleder  med  et  kreditmaximum  på  10.000  kr.  
Dette  har  kontoret  haft  før  og  det  letter  arbejdet  meget  i  forhold  til  bestilling  af  varer  etc.  
  

Forslag  5  
Bestyrelsen  vil  gerne  indstille  Henrik  Troels-‐Smith  som  æresmedlem  i  klubben.  Et  æresmedlemskab  
givet  til  et  medlem,  som  har  en  speciel  betydning  for  klubben,  hvilket  vi  synes  Henrik  har.  
Det  grunder  vi  i,  at  Henrik  har  været  medlem  i  ?  år.  Han  er  på  trods  af  sine  75  år  en  aktiv  rytter  og  han  
kender  alle  heste  og  ryttere  i  klubben.  Han  er  desuden  aktiv  i  Sportsrideklubben  og  sørger  for  at  være  
bindeled  mellem  de  to  klubber.  Han  stiller  altid  op  til  alle  arrangementer  sammen  med  hans  kone  
Ebba.  Og  datter  Mixi  har  haft  pony  og  hest  på  GEK  siden  hun  var  lille.      
  
  
Ad  7.  Se  bilag  1  med  oversigt  over  bestyrelsesmedlemmer  på  valg  og  nye  kandidater  
  
Ad  9.  Se  bilag  2  med  oversigt  over  udvalg  i  GEK  
  
  
Bilag  1.  Oversigt  over  bestyrelsesmedlemmer  på  valg  og  opstillede  kandidater  
  
Bestyrelsesmedlemmer  på  valg:  
•   Mulle  Gregorius,  bestyrelseformand,  genopstiller  
Mulle  har  været  bestyrelsesformand  i  GEK  de  sidste  2  år  og  har  været  en  vigtig  brik  i  udviklingen  af  
rideklubben.  Hun  har  blandt  andet  arbejdet  på  at  forbedre  vilkårene  for  de  ansatte  og  på  at  forhøje  
hestevelfærden  på  GEK.  Hendes  hjerte  banker  for  rideskolehestene  og  deres  trivsel.  
Mulles  datter,  Liva  har  redet  på  vores  rideskole  i  6  år,  og  har  de  sidste  3  år  haft  egen  springhest  
opstaldet  på  GEK.  
Når  Mulle  ikke  arbejder  frivilligt  for  GEK,  driver  hun  sit  eget  designbureau,  som  hun  har  haft  gennem  
20  år.
  
•   Mikkel  Thorvald  Madsen,  GEKs  næstformand,  genopstiller  
Mikkel  blev  hentet  ind  i  bestyrelsen  forud  for  ombygningen  i  kraft  af  sit  virke  som  arkitekt.  Mikkels  
primære  opgave  har  derfor  bestået  i,  sammen  med  Hanne,  at  styre  renoveringen  med  fast  og  
professionel  hånd.  Derudover  er  han  bestyrelsens  kontakt  til  fonden,  og  er  den  som  har  hånd  i  
hanke  med  de  midler  de  har  bevilliget  til  klubben.  
Mikkels  datter,  Luna  har  redet  mange  år  på  rideskolen.  Hun  har  nu  sin  egen  dressurpony  på  GEK,  
så  Mikkel  er  ponydad  -‐  endda  med  egen  trailer.  
.  
  
•   Charlotte  Skousen,  sekretær  i  bestyrelsen  genopstiller  
Charlotte  er  journalist,  coach  og  arbejder  desuden  frivilligt  i  Psykiatrifonden.  Charlottes  opgaver  i  
bestyrelsen  har  primært  været  den  skriftlige  formidling  til  klubbens  medlemmer.  Derudover  har  
Charlotte  været  meget  involveret  i  klubbens  undervisningstilbud  og  i  at  lave  forskellige  kurser  til  
pensionærerne.  Charlottes  datter,  Anemone  har  pt.  to  dressurponyer  på  GEK.  Charlotte  har  været  
tilknyttet  GEK  i  7  år,  3  år  med  børn  i  rideskolen  og  senest  4  år  som  ponymor.  
    

Kandidater,  der  ønsker  at  opstille  til  bestyrelsen:  
  
•   Eva  Nabo,  medlem:  
Eva  er  mor  til  tre  og  har  selv  redet  på  rideskolen  på  GEK  siden  2014,  til  hun  fik  sine  egne  to  heste.  
Hendes  søn  har  redet  på  GEK  de  seneste  to  år.  
Med  en  baggrund  som  Cand.jur.  og  mange  års  bestyrelseserfaring  mener  Eva,  hun  kan  bidrage  
positivt  til  GEK’s  udvikling  både  for  rideskolen  og  privat  afdelingen.    
Hendes  erfaringer  tæller  blandt  andet:  
-‐  Direktør  for  anti-‐mobbe  foreningen  MH24,  som  sammen  med  Kronprinsesse  Mary  og  Mikkel  
Hansen  arbejder  for  tryggere  forhold  for  børn,  uden  mobning,  i  fritidslivet.    
-‐  Formand  for  bestyrelsen,  Børn  &  Miljø,  Gentofte  
-‐  Medlem  af  Hovedbestyrelsen,  Gentofte  Børnevenner  
-‐  Medlem  af  bestyrelsen,  Terre  Des  Homme  
-‐  Medlem  af  bestyrelsen,  Hope  Now  
  
´  
Bilag  2.  Oversigt  over  udvalg  i  GEK  
  
•   Bredde-‐  aktivitetsudvalget    
•   Sponsorudvalg    
•   Stævne  og  talent  udvalg    
•   Juniorråd  
  
  

