
Referat fra til ekstraordinær generalforsamling den 17. september 2015, Hjallerup 

Valg af dirigent og referent. 

Christina J. Christiansen og Mette Maria Meyer 

 

Velkommen til Heklas ekstraordinære generalforsamling. Som I alle kan se af dagsordenen, er årsagen 

til at vi har indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, Heklas fremtidige adresse. Dem af jer, der 

deltog I informationsmøde den 1. september 2015, vil noget af det følgende omkring Heklas mulige 

fremtidige adresse være en gentagelse.  

Men lad mig lige ridse op, hvorfor vi er her i dag. Hekla stod i januar 2015 overfor en genforhandling af 

vores nuværende adresse med Langtved Isheste og i den forbindelse meddelte Langtved Isheste, at de 

ikke ønskede en genforhandling af lejekontakten med Hekla, idet de selv ønskede at benytte samtlige 

af deres faciliteter. Det betyder, at Hekla står uden adresse pr. 1. januar 2016. Heklas bestyrelse lagde 

denne information ud til medlemmerne og i den forbindelse bidrog medlemmerne med forslag til 

Heklas fremtidige adresse. 

 Et af disse forslag var Vester Mølle, herudover tog Heklas bestyrelse kontakt til Samvirke.  Efter dialog 

med Vester Mølle, viste det sig, at der ikke var plads til en 300 m pasbane, hvorfor dette var udelukket.  

Den anden mulige adresse er Hjallerup, og det skal siges, at vi fra Samvirkes side er blevet møde med 

en utrolig hjælpsomhed, energi og professionalisme og et ønske om at få Hekla til Hjallerup, til tider 

har dette virket helt uvirkeligt for bestyrelsen, og vi har haft rigtig travlt i månederne siden årsskiftet.   

Tanken er at Hekla skal have sit eget sted, og at vi lejer os ind på Samvirkes jord, hvor der etableres 

bane og klubhus, herudover er tanken at de arrangementer som afholdes i ridehal, løses ved, at vi lejer 

os ind hos Hjallerup Rideklub. Vi er allerede i en god dialog med Hjallerup Rideklub og vi ser, at 

klubberne i mellem kunne få stor gavn af hinanden, f.eks. i forbindelse med afholdelse af stævner 

kunne dette eventuelt koordineres, således at udgifter ved mobilbokse kunne deles. Vi håber, at Heklas 

eget sted vil kunne give en fællesskabs følelse i Hekla.  

Bestyrelsen ser med en placering af Hekla i Hjallerup, en mulighed for at fremtidssikre Hekla i forhold 

de tanker, vi gør os om Heklas fremtid, som vi mener, skal være for alle, fra hygge rytteren til stævne 

rytteren. Vi tænker DM, NM og VM og vi tænker, at vi rigtig gerne vil være med til at sætte Hjallerup på 

kortet, som Danmarks hesteby nr.1. 

Der blev i forbindelse med informationsmødet stillet en del spørgsmål omkring økonomien i at Hekla 

kommer til Hjallerup, derfor vil jeg forsøge at forklare, hvordan det forholder sig. 

 Når Hekla får adresse i Hjallerup, kan Hekla søge Samvirke om optagelse af Hekla i Samvirke 

og dermed søge midler på lige fod med andre foreninger 

 Samvirke har sikret jorden til Heklas kommende adresse  

 Samvirke har påbegyndt processen med at søge landzonetilladelse 

 Hjallerup Samvirke har bidraget positivt til at søge midler ved forskellige lokale fonde 

 Hekla har søgt og er forsat i fuld gang med at søge fonde, og det er en løbende proces 

 Når Hekla har egen adresse, er der mulighed for at søge sponsorater hjem, da der blandt andet 

er mulighed for at sætte skilte op. Vi mener, der er en del penge at hente her efter eksempel fra 

Hjallerup Rideklub. 



 Heklas bestyrelse vil anlægge et forsigtighedsprincip, forstået således at, såfremt det ikke 

bliver muligt at finansiere det fulde anlæg, som vist, fordi de fonde og sponsorere, som vi har 

søgt falder igennem, så må vi starte med lidt mindre, selve banen f.eks. koster 50.000, så 

starter vi der, og så må vi arbejde videre herfra. 

 Vi har gennem de sidste 5 år haft fast adresse hos Langtved og betalt 60.000 i årlig leje og det 

beløb, som vi har betalt i leje her et realistisk beløb at tage udgangspunkt i. Herudover har vi 

betalt i 30.000,- i leje i forbindelse med arrangement i Horne.  

 Bestyrelsen har i mente, at vi ved adresse i Hjallerup selv skal stå for drift og vedligeholdelse, 

og her vil frivillige kræfter fra medlemmerne kunne betyde rigtig meget – ligesom frivillige 

kræfter i forbindelse med etablering af Heklas nye sted kan have en økonomisk stor betydning 

for klubben  

 

Med rigtige gode baneanlæg, en central placering ved rigtige gode tilkørselsforhold, indstiller 

bestyrelsen, at det af den ekstraordinære generalforsamling godkendes, at Heklas adresse pr. 1. januar 

2016, er Hjallerup. 

Forslag og accept til der arbejdes videre med Heklas nye hjemsted, i henhold til vedtægternes § 12, stk. 
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Afstemning om Hjallerup som Heklas nye adresse 

Ja -49 

Nej - 8 

1. Arbejdsgrupper 

Tag 

Indvendige  

Udvendig osv.  

Arbejdsweekend 

Ting som vi mangler liste 

Der laves lister som sendes til medlemmerne 

2. Eventuelt 

 


