Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 13. februar 2018 kl. 19.00
Hjallerup Idrætscenter
Idræts Allé 1, 9320 Hjallerup

Dagsorden ifølge vedtægterne
1.

Valg af dirigent
Peter Hamborg vælges som dirigent
Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling er iflg. vedtægterne lovlig.

2.

Valg af referent
Janie Madsen vælges som referent

3.

Formandens beretning
Peter Juul afgiver sin beretning, som følger:

Velkommen til HEKLAS generalforsamling 2018
Så er det blevet tid til at gøre status på året, der er gået. Det har været et travlt, men spændende år for HEKLA.
HEKLA er en klub i udvikling, og vi har nået meget i årets løb - og der er stadig gang i den, og nye projekter er i
støbeskeen.
I det store hele har Hekla de seneste 2 år, med jer medlemmers hjælp og ikke mindst arbejdsindsats, formået at
flytte adresse fra Langtved til en ny permanent adresse her i Hjallerup. Vi har fået etableret en skøn
cafeteriabygning, som flittigt har været anvendt siden ibrugtagelsen sidste forår, og ikke mindst har vi fået etableret
et fantastisk baneanlæg, som i år har vist sit værd ifm. afholdelsen af et væld af arrangementer.
Siden generalforsamlingen sidste år, har vi oplevet en stadig stigende interesse for klubben, og først i januar i år
havde Hekla 248 medlemmer mod 198 medlemmer sidste år på samme tid. Vi har en forhåbning om og tro på, at
tilgangen vil fortsætte på samme måde resten af året. Dog må vi sige, at arbejdspresset ifm. etablering af klubhus og
bane, samt det stigende behov for hjælpere ved arrangementer, nogle gange har taget pusten fra de involverede, og
resultatet har desværre været, at enkelte har forladt foreningen, mens andre glædeligt er kommet til med nye
kræfter. Udskiftning har der også været i bestyrelsen i årets løb. At være medlem af Heklas bestyrelse er en dejlig
post, men med de mange igangværende projekter og arrangementer, har det også været en yderst forpligtende og
arbejdssom opgave, som på et tidspunkt skulle bæres af få hænder. Bestyrelsen afholdt derfor i november en
ekstraordinær generalforsamling, hvor Pernille Lynderup blev medlem af bestyrelsen. Hanne Bastholm og Ian Sachse
Thomasson tiltrådte begge som suppleanter.
I det mindre har Hekla i 2017 dannet rammen for en række arrangementer – både store og små. Jeg kan blandt andet
nævne Råbjergmileturen, Islandshestensdag, følshow og juleturen i november, men særligt vil jeg nævne det store
udtagelsesstævne i foråret, som satte Hekla på danmarkskortet- ja, måske endda videre end det - idet flere af
deltagerne var professionelle og kendte topryttere fra både Danmark og udlandet, og det var dejligt at opleve, at det
rigtige store forarbejde lykkedes, og som gjorde stævnet til en succes.
Derudover har Hekla afholdt ikke mindre end 5 almindelige stævner i sommerens løb, senest Heklas halloween-stævne
i slutningen af oktober. Tak til alle hjælpere! Tak til de forskellige udvalg, som har taget sig af det store arbejdet, det
er at arrangere de forskellige ativiteter, vi har afholdt! Og ikke mindst TAK til HEKLAs arbejdssomme stævneudvalg,
som gør et kæmpe stykke arbejde!
Kurser og andre aktiviter, både med og uden heste, har der også været flere af - særligt for Heklas junior- og
ungeteam, som dog måtte afslutte sidste sæson med lidt virvar og postyr. Det mener jeg dog, at HEKLA fik rettet op
på. Der blev afholdt et informationsmøde i foråret, hvor planen for det kommende år blev gennemgået, og regnskabet
for det forrige team blev gennemgået. Juniorteamet består denne sæson af 10 seje ungryttere, som allerede har

deltaget i en masse sjove arrangementer - og nye venskaber er etableret. Vi er i HEKLA meget stolte af vores unge
ryttere!
Derudover kan jeg med stor begejstring fortælle, at vi er igang med at indsamle midler til etablering af et klubhus,
som sammen med den eksisterende cafeteriabygning skal fungere som et fælles samlingssted med de
toiletfasciliteter, som vi mangler i dag.
Der er udarbejdet en plan, og der er indhentet tilbud på etableringen, som forventes at ske med udgangspunkt i køb
og ombygning af en beboelsesvogn, som sammenbygges med den eksisterende cafeteriavogn. Det er dog en bekostelig
etablering, som i første omgang samlet set var beregnet til at beløbe sig til omkring 700.000 kr. Forhåbningen var, at
den oprindelige udgave kunne blive en realitet allerede her i foråret. Vi har dog måtte sande, at processen er mere
langsommelig end som så, og at indsamlingen af midler ikke har været helt, som vi optimistisk forventede.
Vi har i bestyrelsen lagt et stort arbejde i at søge midler til etableringen, og bare tanken om et klubhus var nok aldrig
blevet en realistisk mulighed uden stor hjælp fra Hjallerup Samvirke, som har støttet projektet hele vejen. Vi har søgt
ca. 25 fonde. Nogle ansøgninger er blevet besvaret, andre mangler. Indtil videre har vi fået bevilget 100.000 kr. fra
Hjallerup Samvirke til projektet og 25.000 kr. fra Bevica Fonden til etablering af handicaptoiletter i bygningen, og
derudover har vi fået tilsagn om tilskud på op til 200.000 kr. fra LAG Nord.
På trods af de store tilskud fra Samvirke og LAG Nord, har vi i bestyrelsen besluttet at revurdere vores oprindelige
plan til en plan i mindre skala, både kvadratmetermæssigt og økonomisk. Baggrunden herfor er dels, at der stadig
mangler et betydeligt beløb, førend projektet kan blive en realitet. Dels det faktum, at de tildelte midler skal
anvendes indenfor det kommende år, hvis ikke tildelingen skal frafalde. De ændrede planer betyder, at vi allerede her
i foråret får mulighed for at påbegynde tilbygningen/ombygningen således, at vi forventeligt allerede til sommer vil
kunne nyde et skønt og nyt klubhus med toiletfasciliteter i Hekla. Vi har udprintet en projektplan med tegning over
huset, som I alle er meget velkomne til at studere. Vi glæder os i bestyrelsen til at komme igang.
Til sidst vil jeg bare sige tak for året der er gået. Tak for jeres bidrag, støtte og hjælp. Uden jer var det aldrig blevet
muligt. TAK!
Vi glæder os til en masse nye og spændende oplevelser med jer medlemmer i det nye år!

4.

Regnskab (udleveres og gennemgås på generalforsamlingen)
Revisoren Børge Egebak Jensen gennemgår regnskabsåret 2016/2017, som godkendes.
Maibritt Egebak gennemgår årets overskud/underskud ved stævnerne samt orienterer omkring tilskud og lån.

5.

Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamling, dvs. senest den 23.
januar 2018)
Bestyrelsen fremlægger forslag til nyt logo af Marie Rønn grundet, at det nuværende logo er svært at trykke iflg.
vores sponsorer. Vi har ligeledes ønsket at gøre logoet mere moderne og synes, at Marie Rønns udgave er enkelt og
flot.
Alle deltagende medlemmer stemmer for det fremlagte logo, og Bestyrelsen arbejder videre med logoet.

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Peter Juul modtager ikke genvalg
Maibritt Egebak Jensen genvælges til bestyrelsen.
Helle Andersen kommer ind som nyt bestyrelsesmedlem.

7.

Valg af suppleant til bestyrelsen.
Ian genvælges som suppleant

8.

Valg af revisor samt revisorsuppleant.
Børge Egebak Jensen vælges som revisor
Peter Hamborg vælges som revisorsuppleant

9.

Fastsættelse af kontingent.
Maibritt Egebak gennemgår fastsættelsen af kontingent. Det godkendes, at kontingentet i overensstemmelse med
vedtægterne er steget med kr. 2,50 i år på baggrund af ændringerne af DIs kontingent, som blev fastsat på DI
generalforsamling sidste år, gældende for 2018.

10.

Eventuelt. Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt.
Tak til Peter Juul Hansen, som afgår som formand for klubben.

