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Informationsbrev til medlemmerne 

       

  Hillerød d. 21. oktober 2017 

Kære medlemmer 

Der er nu gået knap 1,5 måned siden bestyrelsen modtog opsigelse af Rideklubben Falkens lejekontrakt 

for anvendelse af Hestevang til afholdelse af klubbens stævner og øvrige arrangementer.  

Efter modtagelsen har der været uro blandt medlemmerne. Bestyrelsen erkender, at der kunne have 

været mere information, men det har været yderst vanskeligt at have noget konkret at udmelde.  

Ingen af bestyrelsens medlemmer har tidligere haft håndteret lignende situationer, hvorfor vi har haft 

søgt hjælp hos Dansk Rideforbund. Forbundet henviste os til Dansk Erhverv, for rådgivning om 

lejeforhold. Dansk Erhverv kunne kun bidrag med begrænset rådgivning, og rådede os til at søge 

rådgivning hos en advokat der har arbejdet med lignende sager. Dette råd har bestyrelsen valgt at tage 

til efterretning.  

Bestyrelsen har et ønske om, at sikre, at klubbens fremtidige virke inden for de rammer som 

vedtægterne bemyndiger os til. Advokaten har derfor vejledt bestyrelsen omkring de juridiske aspekter 

i forhold til den fremsendte opsigelse.  

I den mellemliggende periode er ligeledes modtaget henvendelse der på vegne af en række medlemmer 

ønsker en ekstraordinær generalforsamling hvor der ønskes bestyrelsens redegørelsen for en række 

forhold. Det er advokatens vurdering, at formalia omkring fremsendelsen af ønsket om ekstraordinær 

generalforsamling ikke er fuldt ud overholdt, idet der bør tilgå bestyrelsen en liste over hvilke 

medlemmer der har tilsluttet sig henvendelsen.  

Bestyrelsen har dog valgt at følge opfordring til at indkalder til en ekstraordinær generalforsamling ved 

medsendte dagsorden.  

Bestyrelsens ønske også at få diskuteret og evt. besluttet, om Hestevangs opsigelse skal mødes med en 

kontraopsigelse / ophævelse af lejemålet med et forkortet varsel. Herved kan klubben opnå en 

besparelse, indtil nyt sted er fundet. 

Med Hestevangs opsigelse af os som lejere, og de problemer vi efter ejerskiftet har oplevet på stedet, er 

det bestyrelsens opfattelse, at vi skal finde et nyt hjemsted for klubben, og det var også det mandat 

bestyrelsen fik på den ordinære generalforsamling i år, jf. den midlertidige vedtægtsændring i § 9: 

” I perioden fra ordinær generalforsamling i 2017 til ordinær generalforsamling i 2018, meddeles 

klubbens bestyrelse mandat til at varetage klubbens interesser i forhold til at sikre fremadrettede 

aktiviteter, herunder beslutninger om klubbens hjemsted. Efter ordinær generalforsamling 2018 vil 
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nærværende paragraf bortfalde, og kan udgå af klubbens vedtægtsbestemmelser uden vedtagelse på 

klubbens ordinære generalforsamling”. Tillæg til forslaget, Tillæg til forslaget, en evt. ændring af 

rideklubbens driftsted, skal i høringen pr. mail hos samtlige medlemmer, i tilfælde af indsigelse 

udsendes en elektronisk afstemning hos samtlige medlemmer, inden bestyrelsen træffer en endelig 

beslutning” 

Det er bestyrelsens opfattelse af vedtægtsændringen, at det kun er det nye sted, som skal i høring / evt. 

til afstemning hos medlemmerne, men for alle tilfældes skyld ønsker bestyrelse at høre medlemmernes 

stillingtagen til en kontraopsigelse / ophævelse af lejemålet med et forkortet varsel.  

Ved manglende opbakning til bestyrelsens linje i varetagelsen af klubbens interesser udstukket på den 

ordinære generalforsamling i år, indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at klubben opløses, jf. 

vedtægternes § 16, hvis da ikke andre operationelle løsningsmodeller viser sig. 

Ønske om orientering  

I den fremsendte anmodning om ekstra ordinær generalforsamling er fremsendt forslag til nedenstående 

dagsorden: 

1) Fremlæggelse af referat fra generalforsamling 2017 

2) Fremlæggelse af revideret statusregnskab 

3) Præsentation af bestyrelse og udvalg 

4) Opdateret medlemsliste 

5) Beretning om årets aktiviteter og begivenheder 

6) Bestyrelsens planer for 2018 samt budget herfor 

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at give en kort skriftlig tilbagemelding på de nævnte 

punkter.  

Referat for generalforsamlingen 

Anette Perkild der har fremsendt anmodningen på vegne af en række medlemmer var medlem af 

bestyrelsen ved afholdelse af generalforsamlingen, og varetog referatskrivningen. Referatet blev 

desværre ikke offentliggjort umiddelbart efter, idet der fulgte en turbulent tid for bestyrelsen da en 

række valgte medlemmer fratrådte umiddelbart efter. Den nuværende bestyrelse, er efter Anettes 

henvendelse, blev opmærksom på den manglende offentliggørelse. Referatet er nu offentliggjort på 

Falkens hjemmeside i det format der blev fremsendt fra Anette ultimo februar 2017.  

Fremlæggelse af revideret regnskab 

Fremlæggelsen af et revideret regnskab er alene et punkt til den ordinære generalforsamling. Det er 

ikke fordi bestyrelsen ønsker at tilbageholde oplysninger om klubbens økonomi, men det kan alene ske 

som en statusredegørelse.  
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Præsentation af bestyrelse og udvalg 

Efter klubbens generalforsamling bestod bestyrelsen af følgende:  

Formand: Sarah Louise Haagensen (ikke på valg) 

Næstformand: Michelle Knudsen (genvalgt) 

Medlem: Charlotte Welsø (ikke på valg) 

Medlem: Johnny Borregaard (ikke på valg) 

Medlem: Lone Reumert (ikke på valg) 

Medlem: Vivian Lillie 

Medlem: Sarah Lawaetz 

Medlem: Helle Nielsen 

Kasser: Louise Larsø (genvalgt) 

I løbet af marts meddelte Sarah Haagensen, Johnny Borregaard, Lone Reumet og Helle Nielsen, at de 

ønsker at træde ud af bestyrelsen. Bestyrelsen har herefter omfattet:  

Formand: Michelle Knudsen 

Næstformand: Vivian Lillie 

Medlem: Charlotte Welsø  

Medlem: Sarah Lawaetz 

Kasser: Louise Larsø  

Udvalg:  

Stævne & PR og Sponsor udvalg (da der ikke var andre der meldte sig) 

Sarah Haagensen 

Vivian Lillie 

Sarah Lawaetz 

Helle Nielsen 

 

I løbet af marts meddelte såvel Sarah Haagensen og Helle Nielsen at de ikke så sig i stand til at bidrage 

med ressourcer i udvalget. Herefter indtrådte Pia og Jens Lykkegaard samt Brit Schrøder i stævne 

udvalget.  

Stævne udvalget har derfor i hele stævne sæsonen 2017 bestået af:  

Vivian Lillie 

Sarah Lawaetz 

Jens Lykkegaard 

Pia Lykkegaard 

Brit Schrøder 
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Aktivitetsudvalg 

Seniormedlemmer: Charlotte Morton, Lise Vølund, Birgitte Carlsen, Hanne Hartz, Anette Perkild 

 

Juniorerne, Laura Juul Jensen, Amalie Morton, Katrine Liv Poulsen, Lærke Jensen, Amalie Kudsk, 

Tamara Nazarov.  

IT & Webudvalg 

Johnny Borregaard og Jens Lykkegaard 

I løbet af marts meddelte Johnny Borregaard at han og Lone ønskede at udtræde af bestyrelse og 

udvalg, hvorfor Jens Lykkegaard og Jessica Lykkegaard har varetaget opgaven for klubben.  

Opdateret medlemsliste 

Ved udgangen af 2016 udgjordes medlemskredsen af 112 medlemmer, bestående af 74 juniorer og 38 

seniorer.  

 

Bestyrelsen kan på grund af persondataforordningen ikke offentliggøre en medlemsliste.  

 

Bestyrelsen kan oplyse, at der siden rideskolens ophør er modtaget 13 udmeldelser af rideskole 

medlemmer, et alm. Juniormedlem, mens to seniormedlemmer til dags dato har opsagt sine 

medlemskaber. I perioden har 4 seniorer tegnet medlemskab. Det er bestyrelsens forventning, at der 

ved den årlige gentegning af medlemsskaber ikke vil ske gentegning af hovedparten af de 

juniormedlemsskaber der i 2017 udgør juniormedlemsskaber relaterende til rideskolemedlemmer. Der 

var 25 rideskolemedlemsskaber ved årets start.  

Beretning om årets aktiviteter og begivenheder 

Bestyrelsen/stævneudvalget har i videst muligt omfang afholdt de stævner som det tidligere 

stævneudvalg havde planlagt for 2017. Dog blev stævnet der var planlagt i juni aflyst da det lå relativt 

kort tid efter maj stævnet. Da de primære kræfter for planlægning og afholdelse af stævner var samlet 

omkring få aktive udvalgs/bestyrelsesmedlemmer, var der ikke ressourcer til afholdelse af juni stævnet.  

 

Ved stævnet i d. 29-30. april blev samtidigt afholdt Fjordcup. Ved stævnet i d. 20-21. maj, var der en 

række klasser i anledningen af Dansk Rideforbunds 100 års jubilæum. Stævnet planlagt til d. 10-11. 

juni blev som nævnt aflyst. Stævnet d. 12-13. august 2017 blev afholdt som planlagt, ligeså 

klubmesterskabet d. 9-10. september.  

Det planlagte terrænstævne, kunne desværre ikke afholdes, idet klubbens bestyrelse blev meddelt, at de 

folde der normalt anvendes til dette stævne, ikke var omfattet af klubbens lejekontrakt med Hestevang.  

I februar afholdtes fastelavn hvor de fremmødte havde en hyggelig dag på de nærliggende gårde, og 

afsluttede dagen med at slå katten af tønden i ridehuset på Hestevang.  

 

Aktivitetsudvalget har afholdt agility arrangement hvor klubbens indkøbte agilitybane blev brugt.  
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Bestyrelsens planer for 2018 samt budget herfor 

Bestyrelsens planer for den resterende del af 2017 og 2018 er at få ro på klubben, og sikre et sted som 

kan varetage klubbens interesser og videre forløb så der kan afholdes stævner og aktiviteter som 

klubben plejer.  

Klubbens kasser og bestyrelse har udarbejdet vedlagte statusregnskab for 2017 frem til og med medio 

oktober 2017 samt budget for 2018-2019. 

Resultatet af årets aktiviteter er et mindre underskud på 4.833 kr. Heri er indeholdt skyldige poster til 

hhv. advokat vedr. assistance i forbindelse med verserende problematikker om klubbens hjemsted, samt 

præmie til Codan forsikring for en bestyrelsesansvarsforsikring.  

Budgettet er udarbejdet på baggrund af prognose for medlemstallet. I budgettet indgår to scenarier for 

budgettet for 2018. Et ved de givne omstændigheder med opsigelse, og scenarie for 2018 og 2019 med 

udgangspunkt i en situation hvor klubben ikke er opsagt på Hestevang, og derved skal betale 72.000 kr. 

i husleje. jf. indgået lejekontrakt.   

Af øvrige budgetforudsætninger kan nævnes, at rideskoleaktiviteterne på Hestevang og antal 

juniormedlemmer afledt af denne aktivitet var grundlaget for hovedparten af de kommunale tilskud 

som klubben har oppebåret de seneste år. Idet der ikke etableres rideskoleaktiviteter og der ikke 

opleves tilstrækkeligt medlemsengagement til at etablere aktiviteter der gør det attraktivt for ikke -

stævne aktive juniormedlemmer, at være medlem af klubben, vil klubbens indtægtsgrundlag i form af 

kommunale tilskud være stærkt reduceret i forhold til klubbens eksisterende leje-forpligtelser.   

Endvidere oplever bestyrelsen meget begrænset interesse for praktisk deltagelse fra klubbens 

medlemmer, hvorved planlægning og afholdelse af stævner har været koncentreret om få personer, 

personer der har brugt fridage på at arrangere og afholde klubbens stævner i 2017. Dette vil ikke 

fortsætte i 2018. Det vil sige, uanset klubbens hjemsted, vil det for klubbens fortsatte virke være 

nødvendigt at sikre, at der i medlemskredsen er opbakning til at medvirke til planlægning og afholdelse 

af klubbens stævneaktiviteter. Opbakning til afholdelse af stævneaktiviteterne er en forudsætning for de 

indtægter af stævneaktiviteter, der ligeledes er budgetteret med i de fremsendte budgetscenarier. 


