
Generalforsamling 20/5/2021 
Afholdes i rytterstuen på Killerup Rideklub, Killerupgade 35, 5220 Odense SØ, kl. 19 

 

Formandens beretning 

2020 har, grundet corona, været et meget stille år i rideklubben. Der blev i sensommeren ved ekstraordinær 

generalforsamling valgt en ny bestyrelse. Bestyrelsen og hjælper arrangerede, men gode succes et 

julestævne. Dog blev stævnet desværre aflyst grundet corona. Bestyrelsen er dog fortrøstningsfulde omkring 

arrangementerne i 2021.  

Økonomi 

Klubben har et enten lig overskud på 23741,05 kr., med da der skyldtes 44155 kr. til Hans Erik, ender 

klubben i et underskud på 20413,95 kr. Et underskud man forventer at mindske fremadrettet ved indtægter 

fra arrangementer.  

Ændring i priser  

Pr. 1/7/2021 ændres priserne for kontingent til følgende 

Aktivt medlem u. 18 år  500 kr./år 

Aktivt medlem o. 18 år 500 kr./år 

Passivt medlem  400 kr./år 

Støttemedlemmer afskaffes. Derudover betales det fulde kontingent ligegyldigt indmeldelse i rideklubben.  

 

Pr. 1/7/2021 ændres priserne for brugerkort til følgende 

Brugerkort pr. måned 300 kr./md 

En-gangs brug  50 kr.  

Stævne d. 19/6/2021 

Stævnes d. 19/6/2021 arrangeres ud fra samme drejebog som julestævnet 2020. Bestyrelsen håber at 

medlemmerne vil være behjælpelige med samme poster som tidligere.  

Der afholdes planlægningsmøde d. 3 juni kl. 19 i rytterstuen. Alle der har lyst og mulighed for at hjælpe er 

velkomne.  

Det vil være muligt at tilmelde sig både på mail, samt på en seddel fysisk i stalden. 

Sankt Hans 23/6/2021 

Bestyrelsen håber at se så mange som muligt til en hyggelig Sankthansaften på rideklubben. Der vil forud for 

aftenen være tilmelding, så klubben kan stille klar med grill, mulighed for køb af drikkevarer osv.  

Sankthansaften planlægges sammen med stævnet – altså d. 3 juni kl. 19 i rytterstuen.  

Ridelejr d. 7-8/8 

Der vil i slutningen af sommerferien afholdes ridelejr for eleverne på rideskolen. Der afholdes 

planlægningsmøde d. 1 juli kl. 19 i rytterstuen, hvor alle der har lyst og mulighed for at hjælpe er velkomne.  



Tilmeldning til ridelejr sker via. Mail senest d. 25/6. Information om tilmelding vil være at finde i en separat 

mail, eller på facebooksiden.  

Ridelejren koster 300 kr. pr. person.  

Evt.  

På Facebook eksisterer der både en Facebook gruppe, og en Facebook side, hvilket vurderes at være 

forvirrende. Der informeres i gruppen om at gruppen slettes pr. 24/5, og det derfor kun er Facebook siden der 

vil være i brug fremadrettet.  

 

Tilstedeværende 

Anna Rossen Linnet 

Caroline Stougaard Nielsen 

Caroline Katja Havegaard Skands 

Signe Højberg 

Jan Højberg 

Lars Jantzen 


