Referat generalforsamling EOR
1. Valg af dirigent (ordstyrer samt referent)
2. Formandens beretning (året der gik)
3. Kassererens beretning (gennemgang og godkendelse af regnskab)
 Godkendelse af kontingentsats og fastlæggelse af budget for 2016
4. Udvalgsposter:
 Formand, på valg er Gitte Albertsen (modtager genvalg)
 Næstformand, Marianne Christensen (ikke på valg, men ønsker at træde ud af bestyrelsen)
 Sekretær, Mette Brandenborg Jensen (modtager genvalg)
 Menigt medlem, Lena Christensen (modtager genvalg)
 Suppleant, Ellen Bruun (modtager genvalg)
5. Indkomne forslag (skal være indsendt 14 dage før afholdelse af generalforsamling)
6. Opdatering af vedtægter for EOR
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Pkt. 1
Peter Bagge bliver valgt som dirigent og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
Undertegnede vælges som referent.
Pkt. 2
Formandens beretning.
Vi har nu boet på dette fantastiske sted i 3 år. Alt var nyt, da vi flyttede ind, men det er ikke
ensbetydende med, at alt fungerer. Alle, der har prøvet at bygge eller lave større ombygninger, ved, at
det er en lang proces. Man bliver ikke sådan lige færdig. Det er vi heller ikke på EOR. Der laves løbende
forbedringer, små ændringer mv. bla. er en ny p-plads ved at tage form, og en skridt mølle til hestene
er ved at få lagt bund. Der sker noget hele tiden.
Foråret er på vej, og der er ikke noget, der er mere lækkert end at kunne ride udendørs i det gode vejr,
- få lidt luft i håret. Udover at ride i skoven og på stranden, så kan vi nu ride på den store lækre
udendørs ridebane. Et stort projekt FER har stået for, og som endelig står klar. Har I ikke prøvet det
endnu, så tag lige en tur der oppe, den er mere end perfekt.
Vi har i 2015 holdt store flotte stævner: Landsstævne, C-stævner, D-stævner samt vores helt egne
interne klubstævner. Der har været noget for både spring og dressurryttere, og ikke mindst har vi
kunne afholde et stort internationalt stævne, som jeg lige vil vende tilbage til. Udendørsbanen er klar,
og inden længe vil der blive opsat 2 flotte dressurbaner og en stor springbane. Det er sponsorudvalget,
der igen igen har været på spil og skaffet midler fra fonde mv. Udover dette, så fik vi spejle på kortsiden

i Nordeahallen primo 2015. Tilsvarende ville medlemmerne gerne have i Dansk Revision hallen. Det var
et stort ønske, og ønsker opfyldes jo til jul, hvilket også skete for EOR. Sponsorudvalget fik endnu en
aftale hjem, og i december 2015 var der spejle i Dansk Revision Hallen.
En kæmpe tak til alle de frivillige, aktive og ikke aktive ryttere, forældre og øvrige familier, der på alle
mulige måder hjælper EOR i hverdagen og til stævner - en helt uundværlig hjælp. Og en særlig tak
skylder jeg EOR’s udvalg, herunder arbejds-, sports-, cafeteria-, sponsor-, og presseudvalg. En særlig tak
til de af jer, der er tovholdere på stævner og mange opgaver i dagligdagen, hvilket kræver et stort
arbejde, - det er både før, under og efter stævnerne. En rideklub, som EOR, kan ikke drives uden jeres
frivillige indsats.
Også en kæmpe tak til alle sponsorer, der støtter op omkring EOR, både som skiltesponsor,
stævnesponsorer mv. Det er en fantastisk opbakning og er helt uundværlig. Vi håber på et fortsat godt
samarbejde og på flere spændende tiltag. Som klub gør vi alt for at give EOR’s sponsorer den bedste
eksponering.
Ofte plejer jeg at sige ”ingen navne nævnt og ingen glemt”, men jeg må gøre en undtagelse i aften. Vi
har en person i klubben, der tænker EOR altid. Jeg tvivler på, at der går en dag uden, hun tænker om
det kunne gavne EOR. Hun laver den ene aftale efter den anden, opfylder ønsker og eksponerer EOR
på den mest positive og professionelle måde. Ingen er i tvivl om, at der sker noget på EOR, og alle ved
hvad der er sket, hun kan få en fantastisk historie ud af alt, og pressen har hun i sin hule hånd. Lene
Goller - der findes ingen som dig. Enhver anden klub er grøn af misundelse over, at EOR har dig. EN
KÆMPE KÆMPE tak for den enorme indsats, du gør. Du er ikke stævne rytter, du har ikke selv behov for
alt dette, du henter ind til EOR. En tur i skoven for dig er mere end fint, men alligevel så gør du alt dette
her, tror næppe der findes andre som dig. (Overrækkelse af blomster til Lene Goller).
Vi glæder os til at tage de udendørs baner i brug - og til at få arrangeret stævner derude på alle
niveauer. Det er vigtigt, at der i en klub som EOR, er noget for alle og at alle bidrager til klubben.
Stævner og arrangementer i klubben gavner klubben både økonomisk og på det sociale plan.
Jeg tror ikke, at der er nogen i hesteverdenen, der ikke ved, hvem EOR er. Det er dem med det lækre
sted, lige til skov og vand. Som tidligere nævnt, så sørger Lene Goller i samarbejde med Bent Medvind
for løbende nyhedsopdateringer, og Mette B giver løbende info om EOR, og om EOR ryttere, der drager
rundt i landet til stævner. Vi er flot repræsenteret på alle niveauer, og i 2015 fik EOR også en Danmarks
Mester i Dressur for kat. 3 ponyer. Det har vi ikke prøvet før. Men det er ikke kun i Danmark, man
kender EOR. I maj afholdte EOR et stort international stævne i Volti med flot besøg fra mange lande og
med indvielse af Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte. Et kæmpe arrangement, der krævede
enorme mængder af frivillige, og som pga. en bakterie også lige 2 døgn før stævnet måtte flytte
adresse. Ærgerligt at vi ikke kunne vise vores fantastiske sted frem, men vi fik vist, at EOR står for noget
og kan noget, ingen andre kan. Alle kender vist historien, så den vil jeg ikke genfortælle, men helt ærlig,
det var jo en umulig opgave, som vi pga. sammenhold, kampgejst og alt mulig andet løste til UG. Og her
kan også nævnes vores fantastiske og totale stabile personale, som også bare sprang til og arbejdede i
døgndrift på dette stævne.

EOR’s fastansatte: Gunnild, Sanne, Megan, Elisa, Michel og Niels – I gør et fantastisk arbejde. Det er
ikke en nem arbejdsplads, I er ansat i. Det er til tider en hønsegård, men I kæmper og det skal I have en
kæmpe tak for. Megan er udlært og skal ud og prøve andre udfordringer, Elisas aftale udløber 1. april,
og hun skal også prøve noget andet, så inden længe kan vi byde en ny velkommen. Og i 2015 kunne vi
byde velkommen til Michel, som er faldet rigtig godt til og velkommen til Niels. Utroligt heldigt at vi
kunne få dig som ”vicevært”/”opsynsmand” og alle de andre opgaver, du tager dig af. Udover jeres
faste arbejde med undervisning, stald mv. så bidrager I også frivilligt til stævner og arrangementer. Det
er fantastisk, og det skal I have en kæmpe tak for. Sanne, har nok Danmarks meste stabile og faste
elevafdeling kørende.
Gunnild, du er den daglige leder af stedet - et job, der kræver brede skuldre, et job, hvor ens arbejde
ikke altid er synligt, da man ikke kan lede og optimere en rideskole ved at stå at muge ud, da dette blot
er en biting til alt det andet arbejde, du laver. Med en stald med 60 heste, masse af aktiviteter og en
bestyrelse, der kræver optimering af driften, så er du konstant på arbejde, og du er altid klar til at kaste
dig ud i nye udfordringer. Det er skønt at have gæster i stalden, der gang på gang påpeger en
velfungerende stald. Selv ved besøg fra et af landets mest prominente stutterier, så kommer der
kommentar fra dem om, at når de er i stalden og rider på banerne, så er det som der hjemme. Det er
da noget af et kompliment.
Udover vores fastansatte beridere, så har vi også kunne udvide halplanerne med undervisning fra
Tommy Lundby. Det er skønt, at vi kan tilbyde forskellige folk til undervisning i hallerne. Udover
Gunnild, Sanne og Tommy, så arrangeres der løbende kurser, med hvem, der nu måtte være aktuel. Det
er kun fantasien, der sætter grænser. Tror ikke mange rideskoler kan tilbyde samme brede pallet. Det
kræver respekt og forståelse for hinanden, og at alle tænker EOR, hvad er bedst for EOR og det er, at
der er et bredt tilbud af aktiviteter.
Økonomien i EOR er flot. Den bliver styret med hård hånd. Ellen, Rikke & Gunnild - I gør en stor indsats
hver måned, således at vi sikrer, at alle får regninger og betaler for de ydelser, de får. Og Ellen, så
hjælper du også konstant klubben. Tror ikke, der er nogen virksomheder, der har en så effektiv
”bogholder”, som EOR har. Du sikrer, at alt bliver registeret, og der kan rapporteres et månedsregnskab
hver den 10. i måneden efter, der er ingen tab på debitorer og udover alt det økonomiske, så har du
ydet et kæmpe stykke arbejde med kontrakter, hjemmeside, vedtægter, forretningsorden, nøgler, og
alt hvad man ellers kan tænke, der skal være styr på.
Nogen vil så tænke, var der ikke styr på dette? Jo i forhold til en ”alm.” klub så, var det ok. Men en klub,
der vil være ”prof”, kræver meget mere, og forbundet er begyndt at blåstemple og anbefale klubber,
der har styr på tingene, - de certificerer klubberne:
Og hvad kan vi så bruge dette til?
”Certificeringsordningen er fremtidens værktøj til profilering, styrkelse og udvikling af klubberne under
Dansk Ride Forbund. Med certificeringerne opnår rideklubberne en skarp og veldokumenteret profil, og
certificeringerne kan således være et stærkt markedsføringsværktøj for klubberne. Markedsføringen

kan fx rettes mod samarbejdspartnere som kommune og sponsorer, hvor klubben via sine
certificeringer fra Dansk Ride Forbund kan dokumentere dens værd og særlige kompetencer”.
Pt. kan klubber blive certificeret på 8 områder (organisation, sikkerhed, elevskole mv.). Vi har i 2015
arbejdet med dette, hvilket har krævet et kæmpe arbejde, pga. nye vedtægter, kontrakter, håndbøger
mv. Spændende projekt, som igen har fokus på den klub EOR er, nemlig en ”prof” klub.
Vi er ikke i tvivl om, at EOR er et fantastisk sted at komme som elevrytter og som opstalder. Det
fællesskab, vi sammensætter her, gør, at vi har dette fantastiske sted. Opstalderne kunne ikke have
dette sted uden, at der var en elevafdeling og modsat. Vi skaber en positiv synergi sammen, og vi har jo
alle den samme interesse uanset om man er 3 år eller 80 år. Vi elsker de skønne bløde hestemuler.
Bestyrelsen har i 2015 lavet et kæmpe stykke arbejde, og nogen trænger til at puste lidt ud, men det er
kun et kort øjeblik, så er de klar til at tage fat igen. En stor tak til bestyrelsen, vi har gabt over meget, og
vi har noget langt, men vi er ikke færdige. Det bliver man vidst aldrig, men der er blevet arbejdet hårdt.
Alt hvad der glider let i en hverdag, har oftest krævet mange times forberedelse, og det gælder både fra
bestyrelsens side, men ikke mindste fra vores daglige leder.
En stor tak til FER for samarbejdet i 2015, vi har stadig mange projekter, og vi er glad for Jeres
hjælpsomhed i dagligdagen og i projektfaserne.
Så kære medlemmer, vi har en plan, vi følger den, og vi er nået langt, vi bliver aldrig færdige for nye
projekter opstår.
Formandens beretning godkendes af forsamlingen.
Pkt. 3
Kassereren aflægger beretning, som godkendes med klapsalver fra forsamlingen.
Regnskabet for 2015 og budget 2016 er godkendt.
Kontingentsats mm uændret.
Pkt. 4
Udvalgsposter:
- Formand: Gitte Albertsen genvælges
- Øvrige poster i bestyrelsen: Anne Berleme vælges ind. Mette Brandenborg Jensen og Lena
Christensen genvælges.
- Suppleant: Ellen Bruun genvælges
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.
Pkt. 5
Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
Pkt. 6

Opdatering af vedtægter.
Ellen fremlægger forslag til nye vedtægter som godkendes og vedtages.
Pkt. 7
Valg af revisor.
Dansk Revision vælges til at forsætte arbejdet.
Pkt. 8
Eventuelt.
Lene Goller reklamerer for nye sponsor brochurer, som kan deles ud til kommende sponsorerer.
Overrækkelse af plaketter til vinderne af EOR’s Championat 2015
Pony dressur – Mathilde/Joker
Pony spring – ingen
Hest dressur – Maria/Catlon
Hest spring – Hannah/Coco
Referent: Mette Brandenborg Jensen

