Rideklubben Falken
DAGSORDEN
Ekstra ordinær generalforsamling d. 30. oktober 2017 kl. 19.00
Sted: Føllegården, Føllegårdsvej 4, 3320 Skævinge
Baggrund for indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling
Som nævnt på årets generalforsamling, havde bestyrelsen kort for generalforsamlingen modtaget
oplysning fra Hanne og Rene Hartz om, at Hestevang hvor klubben har hjemsted, ophørte med
rideskoleaktiviteter pr. 1. april og gården skulle sælges. Bestyrelsen har efter gården er solgt og
overdraget til nye ejere, modtaget opsigelse af klubbens lejemål.
Om end opsigelsen af vores advokat vurderes ikke at være gyldig, så er det bestyrelsen opfattelse, at
klubben skal finde et nyt sted snarest muligt. Bestyrelsen ønsker af hensyn til klubbens økonomi, i den
forbindelse, at omkostningsminimere udgifter relaterende til Hestevang. Bestyrelsen stiller derfor et
forslag om kontraopsigelse / ophævelse af lejemålet med forkortet varsel, idet klubbens opsigelsen kan
ske med 3 måneders frist, dvs. med virkning fra ultimo januar 2018.
Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes i medfør af vedtægternes § 15 med mindst 8 dages
varsel og indenfor 3 uger efter begæringen om en ekstraordinær generalforsamling er modtaget
1. Valg af dirigent
2. Baggrund for indkaldelse af ekstra ordinær generalforsamling
Ligger nu på klubbens hjemmeside.
Bemærkninger til punktet: Ved generalforsamlingen blev Sarah Haagensen, Johnny Borregaard,
Lone Reumert, Michelle Knudsen, Vivian Lillie, Charlotte Welsø, Sarah Lawaetz og Louise Larsø
valgt ind i bestyrelsen – umiddelbart efter valgte Sarah Haagensen, Johnny Borregaard og Lone
Reumert at trække sig fra bestyrelsen, hvorfor bestyrelsen siden marts har består af:
•
•
•
•
•

Michelle Knudsen - formand
Vivian Lillie - næstformand
Charlotte Welsø
Sarah Lawaetz
Louise Larsø - Kasser
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Stævne udvalget har i 2017 bestået af:
• Vivian Lillie
• Sarah Lawaetz
• Jens Lykkegaard
• Pia Lykkegaard
• Brit Schrøder
Aktivitetsudvalget udgør følgende:
Juniormedlemmer:
•
•
•
•
•
•

Laura Jensen
Amalie Morton
Kathrine Liv Poulsen
Lærke Jensen
Amalie Kudsk
Tamara Nazarov.

Seniormedlemmer:
•
•
•
•
•

Charlotte Morton
Lise Vølund
Birgitte Carlsen (Falkens Venner)
Hanne Hartz
Anette Perkild.

Ultimo juni modtog bestyrelsen meddelelse om, at Hestevang var solgt til Maiken og Morten Cavling
Arendrup med overtagelse pr. 15. august 2017 Hestevang.
Medlemmer af bestyrelsen havde medio juli møde med Maiken, Morten og Hanne. Maiken og Morten
oplyste, at der fortsat ønskedes at drive hestepension på Hestevang, og det blev aftalt at Rideklubben
Falkens planlagte aktiviteter for 2017, efter overtagelsen d. 15. august, skulle afholdes som planlagt på
Hestevang.
Maiken og Morten oplyste endvidere, at idet rideskoleaktiviteterne er ophørt kan klubbens medlemmer
nu også bruge ridehuset i det tidsrum hvor rideskoleaktiviteterne tidligere lå. Endvidere vil Bo Høstrup
fremadrettet være tilknyttet Hestevang som fast dressurtræner. Der blev endvidere oplyst, at der ikke
var intention om at oprette rideskole på Hestevang igen.
Følgende ændringer blev præsenteret som vil have en betydning for klubbens medlemmer:
- Rytterstuen ønskedes nedlagt således at ride arealet blev udvidet til standardmålene 20 x 40 meter
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- Det kunne aftales etablering af rytterstue andre steder på ejendommen
- Det etableres vandingsanlæg i ridehuset
3. Budget og forventede aktiviteter i 2018
Bemærkninger til punktet: Klubbens kasser og bestyrelse har udarbejdet vedlagte statusregnskab for
2017 frem til og med medio oktober 2017 samt budget for 2018-2019.
Regnskabet er ikke revideret, idet revideret regnskab alene forelægges ved ordinær generalforsamling.
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. Stævne aktiviteterne er en forudsætning for de stævne aktiviteter
ligeledes er budgetteret med i de fremsendte budgetscenarier.
4. Opdateret medlemsliste og beretning om årets aktiviteter og begivenheder
Bemærkninger til punktet: se informationsskrivelsen til medlemmerne.
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5. Klubbens fremadrettede hjemsted, herunder kontraopsigelse/ophævelse af eksisterende
lejemål – alternativt, opløsning af Rideklubben Falken
Bemærkninger til punktet: Klubben har d. 6. september 2017 modtaget opsigelse af lejemålet på
Hestevalg. Idet klubben har 12 måneders opsigelse, vil lejemålet ophører 31. september 2018.
Budget for 2018 og 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i at lejemålet på Hestevang fortsætter som
hidtidigt med de i kontakten anførte lejebetingelser og forhold.
Klubbens bestyrelse har modtaget meddelelse om, at klubben ikke fremadrettet vil kunne afholde
terrænstævne på Hestevang, idet det eksisterende huslejekontrakt ikke omfatter anvendelse af folde til
terrænstævne.
Klubbens bestyrelsen har erfaret, at rytterstue etableret i tilknytning til ridehuset er nedrevet. Der er
ikke modtaget meddelelse om, at erstatningslokaler af tilsvarende beskaffenhed som angivet i
huslejekontakten er etableret.
Bestyrelsen forslår derfor, at lejemålet kontraopsiges / ophæves med forkortet varsel, hvorved klubben
sparer penge, indtil nyt sted er fundet.
Et potentielt nyt sted er Lundehøj hestepension v. Pia og Jens Lykkegaard.
Klubbens bestyrelse har haft dialog med Pia og Jens Lykkegaard der driver Lundehøj Hestepension,
beliggende i Græse, Frederikssund Kommune. Lundehøj har ca. 20 pensionærer.
Pia og Jens har tilbudt Rideklubben Falken at kunne flytte hjemsted til Lundehøj.
Pia Lykkegaard driver virksomhed med rideundervisning mv. fra Lundehøj, mens Bo Høstrup ligeledes
er tilknyttet Lundehøj som dressurtræner.
Lundehøj har følgende faciliteter tilknyttet:
- Dressurbane
- Springbane
- Ridehal på 20 x 40 med tilknyttet rytterstue
- Udenomsarealer til afholdelse af terrænstævner
Pia og Jens har oplyst, at såfremt klubben flyttes til Lundehøj tænkes følgende tiltag iværksat:
- forbedring af udendørs banefaciliteter
- yderlig udvidelse af ridehal – rytterstuen bevares.
Lundehøjs ridehal med tilknyttet rytterstue gør det muligt for klubben at arrangere aktiviteter i
vinterhalvåret hvilket kan fordele klubbens aktiviteter mere jævnt over hele året. Disse muligheder er
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umiddelbart også tilstede under Hestevangs nye ejere.
Hertil har Jens og Pia oplyst, at det vil være muligt at anvende folde og andre udenoms-arealer til
terrænstævner.
En flytning vil betyde at klubben skal godkendes i Frederikssund kommune. Ligeledes vil klubben
forventeligt skulle bidrage med midler til forbedring af bane faciliteterne. Det er pt. usikkert hvorvidt
der kan opnås tilskud til forbedringerne fra Frederikssund kommune, hvorfor klubbens opsparing vil
blive reduceret ved denne beslutning. Der er ikke sket afdækning af i hvilket omfang der kan opnås
aktivitetstilskud og huslejetilskud i Frederikssund kommune.
Endelige afklaring af huslejeforhold udestår.
Skulle en eller flere af klubbens medlemmer have konkret kendskab til gårde der har egnede faciliteter
til afholdelse af stævner og klubarrangementer, hvor gårdejeren er interesseret i at indgå aftale med
klubben, er bestyrelsen meget interesseret i at høre om dette, idet bestyrelsen vil sikre, at der sker en
fuld afdækning af de muligheder der er for klubbens fremadrettede tilhørssted. Forslag kan oplyses til
bestyrelsen forud for den ekstra ordinære generalforsamling på mail: mail@rideklubbenfalken.dk, eller
på selve mødet under dette punkts behandling.
Såfremt ingen af de to ovenforstående forslag kan opnå opbakning med stillingtagen til angivne
konsekvenser, og der ikke på den ekstraordinære generalforsamling modtages konkrete forslag til
alternativer til ovenforstående forslag, der kan få medlemmernes opbakning, foreslår bestyrelsen, at
klubbens opløses iht. Vedtægternes §16 der angiver:
” Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutningen herom vedtages på to efter hinanden med
mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved den første generalforsamling skal
beslutningen om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Ved den anden
generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal. Eventuelle aktiver skal tilfalde
ridesportslige aktiviteter indenfor distrikt 2.”.
Såfremt klubbens medlemmer stemmer for dette vil der umiddelbart efter nærværende ekstra ordinære
generalforsamling blive udsendt indkaldelse til den næste ekstraordinære generalforsamling med
følgende dagsorden:
•
•
•
•

Valg af dirigent
Baggrund for indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling
Endelig beslutning om opløsning af Rideklubben Falken.
Evt.
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Indstilling
Bestyrelsen ønsker en drøftelse af klubbens fremtid samt beslutning om videre forløb i forhold til
beslutning om hjemsted.
6. Eventuelt
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