
Referat af generalforsamling i Dyrdilmyri torsdag d. 13. november 2014 

 

1. Valg af dirigent og 
referent 

Henrik Carlsen blev valgt til dirigent 
Vivienne Bach Carlsen blev valgt til referent 
 

2. Konstatering af 
generalforsamlingens 
lovlighed og de 
fremmødtes stemmeret 
 

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at de 
fremmødte medlemmer var stemmeberettigede 

3. Fremlæggelse af 
bestyrelsens beretning til 
godkendelse 

Formanden orienterede om medlemsantallet, som er jævnt stigende. Fra 
og med 2015 kan man betale kontingent via Betalingsservice. 
 
Information om cafeteriabygning på Nørregård. Det på sidste 
generalforsamling vedtagne budget på 50.000 kr. er overskredet med godt 
14.000 kr. Generalforsamlingen tog dette til efterretning. 
 
Junior og ungdomsudvalgets aktiviteter har båret præg af 
udvalgsformandens manglende arbejdsindsats. Det er kun blevet til et 
enkelt kursus. Alberte Møller-S.P  har sammen med Dyrdilmyri afholdt en 
meget succesrig ridelejr på Bækkegården. 
 
Turudvalget med Pia Dahl i spidsen har været meget aktive. Der har været 
afholdt 7 ture – dog med en enkelt, som måtte aflyses pga. manglende 
tilmelding. Stor tak til Pia. 
 
Kursusudvalget har afholdt 8 arrangementer med over 200 deltagere i alt. 
Meget flot – og en stor tak til Ingborg Holm. 
 
Stævneudvalget har igen i år været meget aktive. Ca. 500 ryttere har 
startet ved årets stævner. Stor tak til Ivar Søborg og hans team af dygtige 
folk. 
 
På et spørgsmål fra Jette Wenckheim blev det oplyst, at Fogedgården 
gerne må afholde DRL stævner – dog uden 5 gangsklasser. 
 
Problematikken omkring Ishesten blev vendt. Der SKAL findes en kasserer 
fra vores klub, ellers kan bladet ikke fortsætte. 
 
Formanden takkede de mange frivillige og ikke mindst udvalgsformænd, 
der gennem en meget stor arbejdsindsats har skabt de mange aktiviteter 
for klubbens medlemmer. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 

4. Aflæggelse af revideret 
regnskab til godkendelse 

Regnskabet blev gennemgået og godkendt af generalforsamlingen med 
stor applaus til Susanne Bro Lundgren for et flot arbejde. 



 
Flere har klaget over at det er dyrt at melde til stævner. Formanden 
orienterede om, at dækningsbidraget er ca. 6%. 
 
Det eneste stævne, der ikke har givet overskud er klubmesterskabet. 
 
Carlos og Ivar orienterede om, at cafeteriabygningen på Nørregård kan 
benyttes af alle – dog har Dyrdilmyri fortrinsret til alle aktiviteter. 
Bestyrelsen skal tage stilling til, hvordan evt. skader dækkes. 
 

5. Valg til bestyrelse og valg 
af suppleant 

Carlos Møller-S-P var desværre ikke villig til genvalg. 
 
Vivienne Bach Carlsen blev valgt til ny formand. 
Karen Gamst Pedersen blev genvalgt 
Ingborg Holm blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen 
 
Den samlede bestyrelse består derefter af: 
Vivienne Bach Carlsen, formand 
Susanne Broe Lundgren, kasserer 
Karen Gamst Pedersen 
Ingborg Holm 
Daniel De Visme 
 
Suppleant: Ivar Søborg 
 

6. Valg af revisor Ove Lorentzen er klubbens revisor. 
 

7. Valg af formænd for 
arbejdsudvalgene 

Turudvalg: Pia Dahl genvalgt 
 
Stævneudvalg: Ivar Søborg ønskede ikke genvalg. Sara-Maria Rasmussen 
valgt 
 
Kursusudvalg: Ingborg Holm genvalgt 
 
Junior/ungdomsudvalg: Eva Grout valgt 
 
Daniel trækker sig som webmaster. Sacha Nellemose valgt. Carlos oplærer 
Sacha i brug af hjemmesiden 
 
Bestyrelsen er overordnet ansvarlig for indhold og form på hjemmesiden 
 
Det blev besluttet, at udvalgsformænd skal være medlem af Dyrdilmyri, 
men øvrige medlemmer af udvalgene behøver ikke at være medlemmer 
 
Udvalget for Pinsestævnet: Ivar genvalgt 
 
Ungdomsstævnet: Eva Grout  genvalgt 
 
Kasserer for Ishesten: Jeanette Vetlov og Carlos påtog sig opgaven 



sammen 
 

8. Fastsættelse af 
kontingent 
 

Kontingentet er uændret 

9. Indkomne forslag Ingen 
 

10. Eventuelt Jette Wenckheim foreslog, at klubben investerer i et telt, som kan sættes 
op i forbindelse med cafeteriabygningen på Nørregård.  
Der var interesse for projektet og generalforsamlingen samtykkede i, at 
der indhentes tilbud op til 35.000 kr. Ove indhenter tilbud. 
 
Ivar foreslog, at bestyrelsen foreslår DI at offentliggøre klager over f.eks. 
dommere og officials i lighed med praksis for klager over rytterne. 
 
Ingborg og Sara-Maria vil gerne have oplyst, hvor meget vi betaler 
Nørregård for afholdelse af stævner. Carlos lovede at videresende den nye 
aftale til Ingborg, Eva og Sara-Maria. 
 
Carlos og Ivar deltager i DI’s generalforsamling d. 22. november 2014 
 
 

 Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede Generalforsamlingen 
for afsluttet. 

 

14. november 2014 

Vivienne Bach Carlsen 

Formand 


