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Referat af Heklas Generalforsamling 
kl. 18.30 d. 13. marts 2012 

Formanden byder velkommen til de fremmødte. 

 

Punkt 1:  Valg af dirigent  Leif Gråhede 

Han byder også velkommen til de mange fremmødte. Dirigent konkluderer, at 

generalforsamlingen er lovlig indvarslet; Skal afholdes inden 1. maj og indkaldelse skete d. 

13. februar 2012. 

 

Punkt 2: Valg af referent  Helena Mikkelsen 

 

Punkt 3: Formandens beretning: 

Vi står i det år, hvor Hekla er fyldt 40 år. 

Vi har i år valgt at afholde generalforsamlingen her i Hjallerup kulturhus, da vi er en klub med 

hjemmehørende adresse i Brønderslev kommune. 

Det er nu anden gang jeg står her på den side af bordet, men også sidste gang. Jeg trækker 

mig tilbage nu og synes tiden er inde til nye kræfter. 

Men hold da op, hvor kan vi være stolte af vores 40-årige gamle klub, det er vi i hvert fald i 

bestyrelsen. 

Der har aldrig i Heklas tid været så mange forskellige arrangementer. Vi har lavet så mange 

ting til alle alders grupper. Vi har fået sparket gang i en masse ting med vores juniorer - et 

hold på 12 har afviklet DIs juniormærker. 

Den udvikling vil vi fortsætte med, da det er dem, som skal fører os videre til vores 50 års 

jubilæum. Og der vil jeg lægge mine kræfter sammen med de andre frivillige i juniorudvalget! 

Når jeg kigger tilbage på 2011 var det et år med nye tiltag, vi prøvede kræfter med et +35 

stævne, og har lavet stævner for miniput med stor succes.  

Vi fik sponseret et pony games sæt af Hjallerup Maskinforretning som vi har afprøvet et par 

gange, det er noget, de unge synes det er sjovt. 

Vi fik også sponseret førstehjælpskursus af Tryg Fonden, så nu har vi nogen i Hekla, der kan 

gøre en forskel. Vi har søgt Trygfonden om at få en hjertestarter. 
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Så har vi afholdt 3 stævner på ovalbanen, som hurtigt blev fyldt op 

Vi har afholdt mange forskellige ting i hallen: (kåringsdag, følshow, kursus, hestens værns 

mærker, stævner, undervisning, osv.) 

I rytterstuen har vi afholdt: (vinsmagning, førstehjælp, fipo aften osv.) 

Vi har også måtte aflyse nogle arrangementer pga. for få deltagere, men vi tror på, at det er 

fordi, der så mange gode tilbud og at det kan være svært at skulle vælge, måske tænker vi 

også økonomi i disse tider. 

Udenfor vores hjemmeadresse har vi også været rundt og vise os frem, vi har vores 

opvisningshold der kommer vidt omkring og gør god reklame for vores klub. De indgik i 

samarbejdet med Istølt om, at skulle give opvisning på Knivholdt, sammen med mange andre 

ryttere. Jeg siger tak til opvisningsholdet for det. Det var en flot opvisning og I gjorde det flot 

til trods for den kulde, vi havde den dag. 

Vi har afholdt vores Kvindetur, Råbjergmiletur og juletur - alle med kæmpe stort deltager 

antal. 

I Hekla har vi også dygtige ryttere, som rider på ovalbanerne til DM, NM og VM. Dem vil jeg 

også gerne takke, I har gjort det så godt og vi er stolte af jer. Et stort tillykke med de flotte 

resultater. 

Jeg vender lige tilbage til, at Hekla fylder 40 år. Vi forsøgte at lave en jubilæumsfest. Men 

kunne ikke samle medlemmer nok til at afholde det. Nogen mener, at det var pga. for sen 

udsending af invitation, men der kan vi konstatere, at der på 3 uger ikke kom flere 

tilmeldinger. 

Så nu ser vi frem til afholdelse af vores 3 dags stævne i maj og håber på kæmpe stor 

deltagelse. Og i den forbindelse kan jeg fortælle at vi har fået status som DRL og WRL.  

Fremtiden for Hekla er, at vi sammen løfter opgaverne og i fællesskab giver en hånd med, så 

vi stadigvæk kan komme ud til bredden i klubben. Og få en masse social hygge omkring det, 

vi alle holder af. Nemlig det tøltende vidunder fra Island!! 

Til sidste vil jeg takker alle medlemmer og ikke mindst bestyrelsen for de mange gode timer 

vi har haft sammen i forbindelse med planlægning og afholdelse af arrangementer og en stor 

tak til de frivillige - uden jer kunne det ikke lade sig gøre. 

Der er blevet besluttet, at vi vil udnævne et æresmedlem i klubben, som vi gerne vil takke. 

Det er Jørgen Johansen. 

Kære Jørgen 

Vi vil udnævne dig som æresmedlem i Hekla og det vil vi, fordi du har været medlem af Hekla 

i en menneskealder, næsten lige så mange år som klubben er. 
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Du har arbejdet meget med de islandske heste og har deltaget i mange stævner og fælles 

ture. Du er en person, vi kan se op til. Når jeg ser på din alder og dit helbred er du stadigvæk 

”STILL GOING STRONG”. Du har selv tilredet mange heste, skoet dem og vist hestene den nye 

vide verden, når de skulle med på tur eller starte deres første stævne. 

Nu tænker jeg mange år tilbage. Jeg kan huske, at du havde lavet en kasse på din lastbil, der 

skulle din hest springe op i og det gjorde den.  

Det var en tid, hvor der ikke var så mange love og regler. Når jeg ser på dig gennem tiden, er 

du stadig den samme som da du startede, det er ikke dig, som har lavet alle de nye regler og 

love. 

For dengang red vi uden hjelm og skulle heller ikke have trailerkort for, at komme rundt til de 

forskellige arrangementer. Det vi vil fremover vil huske dig for er  

 Din hjælpsomhed 

 Dit gode humør og din positive indstilling 

 Du står altid til rådighed, hvis man har brug for et godt råd  

 Du har været et forbillede for mange unge ryttere 

 De fleste kender navnet Jørgen Johansen 

Så Jørgen - herfra bestyrelsen og generalforsamlingen vil vi takke dig af hele vores hjerte for 

de mange gode stunder du har givet os i Hekla. 

 

Æresmedlem Jørgen Johansen modtager en skulptur af en töltende hest med indgravering. 

Han modtager den med stor glæde. 

 Der er ingen spørgsmål til formandens beretning, så denne er godkendt. 

 

Punkt 4: Regnskab  Fremsendt med indkaldelse. 2 spørgsmål stillet: 

Marianne Neumann: Hvad ligger der i Ekstra Ordinære Indtægter  Sponsor penge fra Spar 

Nord Bank, når de har modtaget en ny kontakt via Hekla. 

Lone Pedersen: Hvorfor er stævner ikke splittet fra hinanden under Arrangementer  Det 

har kasseren Lone Christiansen i hendes papirer, så der er overblik over hvert enkelt. 

Keld Jørgensen ønsker regnskab læst op.  

Regnskab er underskrevet af revisor. Ikke flere bemærkninger, regnskab er godkendt. 
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Punkt 5: Indkomne forslag 1 modtaget fra Hanne Bastholm 

Ønsker at vederlag til bestyrelsen skal synliggøres bedre. Fx om der er goder ved at sidde i et 

udvalg, samt hvad modtager bestyrelsen årligt osv.  

Bestyrelsen oplyser, at de modtager: 

 1000 kr. årligt ( skal dække brændstof, forplejning ved bestyrelsesmøder osv.) Dette 

er også oplyst i regnskabet. 

 Ingen modtager kørselspenge, med mindre det er til FEIF eller DI arrangementer, og 

så afregnes der efter statens takst. 

 Hvert bestyrelsesmedlem har en ”Hekla-telefon” med Telmore abonnement, denne 

må kun bruges i forbindelse med Hekla-relateret arbejde. Bestyrelsen kan indhente 

en udskrift, hvis der er tvivl om, telefonen bliver brugt privat, så er dette for egen 

regning. 

 Man har forhåndstilmelding ved arrangementer 

 Stævneudvalget har 1 gratis start og 1 gratis fold pr. stævne 

Så er der modtaget 20 jakker sponsoreret af TopDanmark, det har ikke været en udgift for 

Hekla. De er delt ud til flittige medhjælpere og ikke kun bestyrelsen. 

Formanden siger, det ikke skal være en udgift at sidde i bestyrelsen, som fx at bruge egen 

telefon, når det vedrører Hekla arbejde, fordi man sidder frivilligt i en bestyrelse og gør et 

stort stykke arbejde. 

Der er valgt fra bestyrelsens side at bruge tid på arrangementer i stedet for at sidde og være 

papirnussere.  

Flere medlemmer er enige, at det unødvendigt at disse ting skal oplyses så præcist på 

hjemmesiden, men der kan spørges ind til dem på en generalforsamling. 

Da der ikke enighed herom, ønskes der afholdt en afstemning til at afgøre om, hvorvidt 

diverse vederlag skal ud på hjemmesiden. Afstemning foregår ved håndsoprækning. 

Med et stort flertal bliver det besluttet, at det IKKE skal ud på hjemmesiden. 

 

Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Christina J. Christiansen ønsker genvalg. Laila Juul Hansen og Rikke Skaar ønsker ikke genvalg. 

Henriette Juul og Pernille Kruse træder ind i bestyrelsen. 

Punkt 7: Valg af suppleant 

Der er ikke fundet en suppleant, og ingen på generalforsamlingen ønsker det. Bestyrelsen 

arbejder videre på at finde en. 
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Punkt 8: Valg af revisor samt revisorsuppleant 

 Bestyrelsen foreslår Grete Gertsen  bliver genvalgt for et år ad gangen. 

Poul Bislev bliver genvalgt til revisorsuppleant. 

 

Punkt 9: Fastsættelse af kontingent  forbliver uændret 

Keld Jørgensen ønsker at vide, om det er muligt med passive medlemsskaber. Bestyrelsen vil 

se på det. 

 

Punkt 10: Eventuelt  - herunder kan der ikke træffes beslutninger 

Betty S. Petersen oplyser, at Friluftslivet arrangerer en tur til Randers Regnskov, hvis nogle i 

klubben ønsker at deltage i det. Det er d. 15. april. 

Lone Høgholt, formand for Naturudvalget samt direktør for det fælles EU-samarbejde, har 

været til møde i Sverige med FEIF.  Der vil i 2012 være et stort fokus på natur og god og 

harmonisk ridning. 

Husk ! Der bliver afholdt VM i 2013 i Berlin og i 2015 i Herning. 

D. 9. august er der arrangeret en ridetur på 35 km fra Heklas adresse til Skagen, nærmere 

betegnet fra Damsigvej ved Vesterskoven ved Brønden. Det er i samarbejde med 

Frederikshavn Kommune. Turen vil blandt andet gå forbi borgmesteren, som også ønsker at 

ride med. Turen koster 100 kr., det er inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad. Der vil 

komme mere info om turen senere. 

 

Der bliver sagt farvel til Laila og Rikke. Tak for et godt samarbejde – de modtager vin, gave og 

blomster. Laila forbliver i Juniorudvalget.  

 

Til slut takkes der for god ro og orden. Generalforsamlingen slutter kl. 19.30. 

  


