
Referat fra Heklas generalforsamling d. 12. marts 2013 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

Foreslået Leif Gråhede – ingen indvendinger. 

 

2. Valg af referent 

Foreslået Carina Pousset – ingen indvendinger. 

 

Dirigenten har ordet. Generalforsamlingen er lovlig varslet. 

 

3. Formandens beretning 

Pernille beretter om året der er gået. Nedenfor ses den komplette tale: 

Ingen spørgsmål eller kommentarer. 

Formandens beretning 2013 

Hekla har altid været en klub med mange arrangementer for enhver smag – og det 

seneste år har ikke været nogen undtagelse. Vi har efterhånden fået lavet en lang 

liste af faste arrangementer, som afholdes hvert år. Vi har bl.a. Kvindeturen, Råbjerg 

Mileturen, Nordjysk Mesterskab, Klubstævne, 35+, Følshow, Junior/unge stævner og 

Juletur - hvor vejret for en gangs skyld var godt. 

Men klubben er også god til at lave nye tiltag. 2012 var ingen undtagelse.  

Hekla havde 40 års fødselsdag og det blev fejret med et jubilæumsstævne. Det var 

Heklas første 3-dags WRL stævne. Stævnet var godt besøgt med 150 heste, ryttere 

og publikum.  

Der var foruden jubilæumsstævnet også grundmærket og flere kurser i kalenderen. 

Der blev også afholdt en juniorsommerlejr, som var en stor succes.  

Med variationerne i de forskellige arrangementer, bestræber vi os på at lave noget 

for alle. Indtil nu ser det ud til at falde i god smag, da stort set alle arrangementer er 

fyldt op på kort tid.  

2013 bliver ingen undtagelse. Vi skal prøve kræfter med Gæðingakeppni – både som 
kursus, men også som stævne. Stævneudvalget skal afholde forårsstævne med 
WRL status. Der er taget kontakt med nogle nye undervisere, som vi håber, at kunne 
udbyde kurser med i løbet af året. Der er også endnu et juniormærke samt 
sportsmærke på listen af arrangementer, som gerne skulle afholdes i 2013.  

Selv om vi i 2012 har haft en del i kalenderen, er der også blev plads til fornyelser i 
klubben. 
 

Vi har blandt andet fået lavet dommerhuse, så dommerne kan få lidt mere læ på 

banen. Vi har købt en skurvogn, hvor vi har mulighed for at opbevare alle vores ting.  

http://islandshest.dk/1636.html


Vi har også fået et nyt stort cafeterietelt.  

 

Mange af midlerne til indkøbene har vi fået gennem sponsorater. Her har vi blandt 

andet fået kr. 15.000 fra Landsbyfonden til dommerhusene og kr. 10.000 fra Spar 

Nord til teltet.  

I 2013 skal der også foretages nye investeringer. 

Vi mangler et nyt lydanlæg, da vores nuværende er forældet jvf. dansk lovgivning. 

Desuden står ønsker som lys på banen samt borde/bænkesæt højt på ønskesedlen. 

Har medlemmerne nogle ønsker, tager vi gerne imod.  

Der er søgt om midler til nogle af de nye investeringer, men sidder I med én ide, eller 

et forslag til, hvor vi evt. kan søge, må I meget gerne kontakte bestyrelsen.    

I Hekla mangler vi folk, der har lyst til, at være med i planlægning og afholdelse af 

arrangementer. 

Der er rigtig mange, der kommer og hjælper på dagen, når der afholdes noget, og 

uden jer kunne vi ikke overleve. Men det er ofte de samme mennesker, der sidder 

med ansvaret for rigtig mange af klubbens aktiviteter. Og dem vil vi helst ikke slide 

op. 

Derfor er bestyrelsen meget åben overfor personer, der kunne have lyst til at være 

med hele vejen, når der skal laves aktiviteter. 

Så sidder du og brænder for avl, ture, kurser mv. sig til!  

Husk, at det er her, du er med til at forme Hekla, som du gerne vil have klubben. Så 

syntes du, vi mangler flere ture? Flere avls arrangementer? Flere hyggestævner? Så 

sig til! Der sidder mange garvede folk i bestyrelsen og udvalgene, der gerne vil være 

behjælpelig med råd og vejledning.  

Som det er nu, magter vi ikke at løfte flere opgaver end dem, vi har annonceret, da vi 

også kun har 24 timer i døgnet. 

Det er både første og sidste gang - i hver tilfald for nu - at jeg står her. Jeg har valgt 

at trække mig fra bestyrelsen, da jeg faldt af hesten sidste sommer og slog hovedet. 

Jeg er desværre ikke helt kommet oven på igen, og har derfor brug for at koncentrere 

mig om det nu. Jeg bliver dog stadig som aktivt medlem i Heklas stævneudvalg.  

Derfor mangler vi også medlemmer i bestyrelsen. Jeg kan kun opfordre til at være 

med. Det er spændende at være med til at bestemme, hvilken retning klubben skal i. 

Vi har det indbyrdes rigtig godt med hinanden. Det er bare dejligt, at arbejde sammen 

med sådan nogle friske piger, der brænder for det samme, som én selv.  

Det, at sidde i bestyrelsen er nu ikke kun sjov. Der skal også tages beslutninger om 
vigtige ting og behandles både ris og ros. Nogle gange skal der diskuteres. Men jeg 



kan kun anbefale, at prøve det. Jeg har fået rigtig meget igen! Så har man mod på 
det, skal det prøves! Der sidder nogle her ved bordet med mange års erfaring, og de 
er rigtig gode til at lære fra sig, så man skal ikke bekymre sig for, om man er ny i 
foreningsarbejdet.    

 

4. Regnskab 

Udsendelse af regnskab er korrekt foregået. 

Ekstraordinære udgifter, hvad dækker det over? – bla. Skurvogn, transport og 

dommerhuse. 

Råbjerg Mile og Juletur er koblet sammen – ikke ét udvalg? Kører over 

samme konto, derfor skrevet i samme punkt. Man kunne godt tænke sig at det 

var hver for sig, da turen gav overskud, og juleturen gav underskud.  

Regnskabet godkendes. 
 

5. Indkomne Forslag 

Der er ingen forslag indkommet.  
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Formanden ønsker at trække sig.  

Kirsten Elland ønsker ikke genvalg.  
 
Lone Christiansen   2 år genvalg  

Helle Wittrup    2 år 

Rikke R. Kaldahl    1 år 

 
7. Valg af suppleant til bestyrelsen 

Lene Nørgaard Madsen   2 år genvalg 

Christina S. Samuelsen   2 år 
 

8. Valg af revisor samt revisorsuppleant 
Revisor blev Grethe Gertsen ved Bogføringsservice 
 
Revisorsuppleant blev Malene Juul Jacobsen 
 

9. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent. Ingen indvendinger – godkendt 
 

10. Eventuelt  
Klubaften om mandagen. Måske en anden ugedag?  

På vegne af Hekla og dens bestyrelse takkes Pernille og Kirsten for deres 

indsats og arbejde for klubben. 

 

 

 


