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1. Valg af dirigent: 

Janni Strømberg Frederiksen 

2. Valg af referent 

Gitte Gudiksen 

3. Formandens beretning 

 

  Formandens beretning 2016 v/ Peter Juul Hansen. 

 

 

Året 2016 har for HEKLA været et meget begivenhedsrigt år. Det var her vi kunne tage vores længe 

ventet bane anlæg i brug på Klubbens nye hjem adresse Hjallerup Engvej 1a. Det har også været 

året, hvor der har været afholdt mange former for arrangementer.  Indeværende år har også 

været et år, hvor vi i bestyrelsen, har haft umanerligt travlt på mange måder. Hvilket også 

afspejles i, at Klubbens samarbejde Hjallerup Samvirke, som nu har vist resultat.  Resultatet er et 

meget flot ridestadion, hvor der både kan afholdes stævner med: sportsklasser, pasløb og 

gædingakeppni. Hele processen for div. tilladelser som: landzone godkendelse, kloakering, 

vandforsyning og elforsyning er sket i et meget konstruktivt samarbejde med Hjallerup Samvirke.  

Vedr. byggeprocessen er der værd at pointeret, at vores tidsplan for hele projektet allerede fra 

starten af, var alvorligt under tidspres. Da vi havde en meget alvorlig deadline. Som var vores 

klubmesterskab i Gædingakeppni i starten af september. Tidsplanen holdt selvom det var snert på. 

Den sidste maling på stolperne var dårlig nok blevet tør da stævnet startede. Dette har kun været 

mulig med stor og engageret hjælp af Peter Hamborg. Det skylder, vi ham en stor tak for. …. HS 

Dræn som har været entreprenør på hele banearbejdet, har lavet et rigtigt flot stykke arbejde. 

Vi har afholdt kursus med: Marianne Floremand, Rasmus Bagger, Tryggvi Bjørnsson, Siggi 

Oscarsson, Søren Madsen. Beklageligvis har vi været nødsaget til at aflyse kurser pga. af for få 

tilmeldinger. Dette var kursuser med: Niels Christian Larsen, og et med Tryggvi Bjørnsson. Vi har 



forsøgt at efterleve de ønsker som medlemmerne givet udtryk for.  Vi har kunnet konstatere at 

selvom vi har lagt stor vægt på at få meget anerkendte undervisere, så har det været meget svært, 

at få fyldt kurserne op. Hvorfor det så er meget beklageligt at har været nødvendigt at aflyse. 

Vores rideture med bestyrelsen, som turledere i deres eget rideterræn har været afholdt 5 gange. 

Derefter har der ikke vist sig interesse for disse ture. Interessen for disse ture var vigende. Hvorfor 

turene er blevet aflyst pga. for få fremmødte, der har været ture med kun et fremmødt medlem. 

Men rideture som er og bliver institutioner i HEKLA der er: Råbjerg Mileture og Juleturen. Råbjerg 

Mileturen lever sit eget liv. Den lever overlever, og det sker i kraft af, at dem der står for turen er 

engageret i deres arbejde med, at det skal blive et godt engagement. Der har stået engageret 

foreningsmennesker bag turen i mange år. Alle har gjort et formidabelt arbejde for, at denne tur 

bliver ved med at været noget ganske unikt. Her skal vi takkes Svend Erik som gammel tovholder. 

Men turen er lagt i gode hænder hos: Gitte, Per Anders og Brian. I er nye og friske i denne 

sammenhæng. Vores juletur er også en tradition, her har der været flere forskellige måder, at 

afvikle turen på. I år var turen lagt til Dronninglund Storskov. Rigtig fint vejr der var elles plads til 

mange flere, de der deltog havde en fin tur i skoven. 

Der har været afholdt kursus i medicin håndtering, som noget helt nyt. Et godt kursus har jeg fået 

at vide. Kursus i fodring af heste med tendens til forfangenhed kunne ikke gennemføres, her var 

der for få tilmeldte. 

Fastelavnsstævnet var i 2016 igen et tilløbsstykke, her var fine udklædninger, mange fik redet 

deres første stævne. Der var mange familiemedlemmer som kom forbi for. at se stævne. Katten 

blev slået af tønden på behørig vis, der måtte dog hjælp til fra nogle af de store drenge, så tønden 

kunne komme ned. Vi har afholdt Nordjysk Mesterskab i Gædingakeppni, dette foregik i Horne ved 

Hoyigaadheste. Et stævne med den udfordring, at alt vores grej skulle fragtes fra vores forskellige 

lagre i bestyrelsen. Dette slipper vi jo helt klart for nu, hvor banen er etableret i Hjallerup. Vi har 

afholdt 35+ stævne, som er et hyggeligt arrangement. Dette blev noget overskygget af at Christina 

J. C. brækkede skinnebenet noget så uheldigt, at der måtte operation og en meget lang 

sygemelding til. Christina er heldigvis i bedring selvom, der nu forestår meget genoptræning. 

Miniput stævne blev afholdt i Hjallerup ridehal. Her prøvede pigerne noget helt nyt af. De store 

piger fra de 2 teams, stod for stævne afviklingen for de mindste. Dette var ganske forbilledligt 

gjort. Der var en ro og et godt kammeratskab iblandt alle pigerne. Dette kan i være meget stolte af 

tøser, det at i kan løfte den opgave samtidig med at være gode kammerater og afvikle stævne det 

kræver sammenhold og disciplin. Stor ros til jer og jeres holdledere.  Årets sidste stævne var i 

begyndelsen af november, det startede i nogenlunde vejr som var koldt, men det blev værre sidst 

på dagen, her stod det tilmed ned i lår tykke stråler. Men igen et godt stævne.  Mange tak til 

stævneudvalget og deres hjælpere. 

Der er afholdt følshow, det er altid, at se føllene blive præsenteret. Konceptet var som tidligere en 

bedømmelse med nogle karakterer, med efterfølgende kommentere. Vinderne opnår retten til at 

gå videre til Elitefølshow.  



Som noget ganske nyt har HEKLA prøvet at sælge juletræer. Det kom på benene i form af, at Jan 

Karmisholt sponserede de træer vi kunne sælge fra hans juletræs plantage nær Dybvad. Vores 

indtægt herfra går til klubhuset. 

Samarbejdet i bestyrelsen har været udfordret, af det store arbejdspres. Dette har ført til at Lone 

Christiansen og Mette Maria Meyer meddelte, at de begge to er trådet ud af bestyrelsen med 

virkning fra den 3.1.2017 som følge af samarbejdsvanskeligheder. Denne situation gør, at vi 

foretager en ny konstituering i bestyrelsen hvor: Lene Sørensen træder ind som sekretær, Maibritt 

Egebak som kassere, Christina Samuelsen næstformand og undertegnende formand. Christina 

Julie Christiansen er sygemeldt på hendes brækkede skinneben. Efter ny konstituering overdrager 

Lone den siddende bestyrelse et færdigt regnskab, der ikke er underskrevet af revisor og kassere. 

Dette har afstedkommet at vi har fået en uvildig revisor til, at gennemgå hele regnskabet. Således 

at kan fremlægges et årsregnskab for 2016, herpå generalforsamlingen. Revisor vil fremlægge 

regnskab og besvare spørgsmål vedr. årsregnskab 2016. 

Dette er formandens beretning for 2016, det er samlet bestyrelse som står bag denne. Såfremt 

beretningen IKKE kan godkendes, trækker den samlede bestyrelse sig. 

 

 

Peter Juul Hansen 

 

4.Regnskab 

Børge Egebak gennemgik regnskabet. Han overtog bogholderiet efter udgået 

bestyrelsesmedlem Lone Christiansen og har ud fra det lavet et regnskab. 

Der henvises til regnskab. 

Overskud 2016 kr. 103.004,93 

 

5. Indkomne forslag 

Ingen fra medlemmerne. 

Forslag fra bestyrelsen vedr. vedtægtsændringer: 

1)Adresseændring - vedtaget 

2)Kontingent i Hekla skal stige proportionelt med DI´s klubkontingent. 

Efter lidt drøftelse blev det vedtaget at formuleringen blev: 

Heklas medlemskontingent ændres med tilsvarende beløb som Dansk 

Islandshesteforenings klubkontingent - vedtaget 

 

 



6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er: 

Christina S. Samuelsen modtager genvalg – 2 år 

Janni Madsen valgt for 2 år. 

Pernille Hurup Knudsen blev valgt for 2 år. 

 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Christina Julie Christiansen modtager ikke genvalg. 

Allan Jensen er valgt for 2 år 

Pernille Lynderup Larsen er valgt for 1 år. 

 

8. Valg af revisor samt revisor suppleant 

Børge Egebak blev valgt som revisor  

Jesper Sørensen blev valgt som revisorsuppleant 

 

9. Fastsættelses af kontingent 

 

Enkeltmedlemsskab grundbeløb kr. 250 + kr. 27,50 pr. medlem 

Familiemedlemsskab grundbeløb kr. 450 + kr. 27,50 pr. medlem 

Dette blev vedtaget. 

 

 

10. Evt. 

Spørgsmål vedr. sponsorater til ryttere, der repræsenterer klubben til 

store stævner. 

Der er sponsoreret kr. 500 til en rytter der har været til 

Europamesterskaberne i Istølt.  

Desuden sponsoreres til Junior – unge team, der dog selv tjener penge ind 

til deres ”drift”. 

Debat om rimeligheden i dette. Bestyrelsen anmodes om at lave 

retningslinier/politik om kommende sponsorater fra klubben til 

stævneryttere. 

 



Spørgsmål vedr. brug af banen. Banen kan benyttes af klubbens 

medlemmer til at træne på. I vinterperioden har det været nødvendigt at 

lukke banen pga. vejret. Der arbejdes på at nedsætte baneudvalg til at 

pleje banen fremover. Indtil videre er der 2, der har meldt sig. Så snart 

vejret er ok meldes der ud, at banen kan benyttes.  

 

Opfordring fra generalforsamlingen om, at det at være aktiv i klubben kan 

forståes på flere måder. Alle bidrager med hvad de kan. Der mangler altid 

hjælpere og alle opfordres til at give en hånd med fremover i det omfang 

man kan.  

 

Gave uddelt til revisor Børge Egebak og dirigent Janni Strømberg 

Frederiksen samt afgående bestyrelsesmedlemmer Lone Christiansen, 

Christina Julie Christiansen, Lene Sørensen og Mette Maria Meyer 

Tak til alle for deres indsats.  


