


Generalforsamling NØR d. 23. februar 2021 

Formanden Annbeth Zøllner byder velkommen 

Dirigent: Tine Lygum er valgt som dirigent. 

Generalforsamlingen indkaldt korrekt efter gældende regler. 

Formandens beretning: 

Det har været et år, der har været farvet meget af corona. Trods det, er det lykkedes os at få lavet 
meget på NØR: 

Der er blandt andet blevet lavet nyt hegn om den store ridebane og om sporet. 
Den lille indre gård er blevet fornyet med planter og nyt grus. 
Der er blevet lavet nyt køkken 

Derudover blev der med stor succes afholdt 3 x ridelejr 

Klubben vil gerne takke alle medlemmer, elever og forældre for deres forståelse og opbakning i 
forbindelse med nedlukning og håndtering af restriktioner. 

Dirigenten: 
Gennemgang af forslag om vedtægtsændringer (punkt 6) 

Der spørges ind til ændringen vedrørende passivt medlemskab og karantæne. Punkterne drøftes. 

Vedtægtsændring vedr. passive medlemmer - udskydes. Skal uddybes yderligere. 

Der er afstemning om 6 måneders karantæne. Det vedtages ved afstemning af karantæne 
perioden kan sættes til max 6 måneder eller indtil næste generalforsamling. 
Med 2/3 del af de 36 stemmeberettiget er der 24 stemmer på dette forslag. 

Forslag til vedtægtsændring vedr. interne / ekstern revisor: 

Der stilles spørgsmål vedr. intern revisor. 

Bestyrelsen foreslår, at forslaget bortfaldes, men at der efter generel enighed blandt 
medlemmerne arbejdes på et fornyet forslag med evt. krav om ekstern revision. 

Vedtægtsændring - ønske at flytte kommende generalforsamlinger til slut marts og ændre den 
formelle opsætning af Juniorklub udvalg. 

Forslaget godkendes. 

Dirigenten oplyser at der er 3 ændringer der vedtages. 
Resten bortfalder. 



Regnskab: 

Kassereren gennemgår kort regnskabet 

Kassereren oplyser at han træder ud af Bestyrelsen efter denne Generalforsamling. 

Budgettet til næste år overgår derfor til den nye Kasserer. 

Kassereren oplyser at NØR har fået et større tilskud fra Kommunen • det er tilskud til hegn + penge 

fra aktivitet fra sommerferiekataloget. 

Kassereren oplyser at der er sat penge af til hegn forskellige steder omkring folde til næstes års 
budget. 

Der spørges ind til rideskolens indtjening grundet corona i 2020 og hvorfor der forventes at 
indtjeningen på rideskolen er lavere i 2021? 

Kassereren og Formanden oplyser at corona fortsat har fat og at NØR derfor har tilbudt ½ refusion 

for februar og marts for holdundervisning idet rideskolen har været lukket ned. 

Der er ikke flere spørgsmål til regnskabet. 

Regnskabet er vedtaget og godkendt. 

Forelæggelse af næste års budget. 

Ikke yderligere spørgsmål. 

Fastlæggelse af kontingent. 

Fortsættes uændret. 

Ingen indsigelser. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Formanden er på valg - Annbeth Zøllner ønsker at fortsætte. 

Ingen andre ønsker at stille op. 

Annbeth er genvalgt som formand. 

Sekretær: Jeanne Hougaard gik ud tidligere på året - Christel Specht (Suppleant) er tiltrådt. 

Ingen andre ønsker at stille op. 

Christel Specht vælges ind som medlem i Bestyrelsen. 

Kasserer Kim Nørsøller ønsker at gå af. 

Lasse Larsson ønsker at stille op. 

Lasse fortæller at han er Far til Agnes på 10. Medlem af NØR i 1 ½ års tid. 

Kan lide NØR som et fristed og vil gerne hjælpe. 

Ingen andre ønsker at stille op. 

Lasse Larsson er valgt som kasserer. 

Information/IT-formand Line Nørsøller er på valg. Line ønsker ikke at genopstille. 

Magrethe Broch ønsker at stille op til Bestyrelsen. 



Magrethe Brock oplyser at hun har redet i 50 år. Har været ridelærer i mange år. 

Har flere bestyrelsesposter bag sig. 

Hovedinteresse er rideskole og børn. 

Magrethe Broch kan lide NØR og atmosfæren på NØR. 

Udannet inden for økonomi. 

Magrethe Brock er valgt ind i Bestyrelsen. 

Stævneudvalgsformand Hanne Ericsson er på valg. 

Hanne ønsker genvalg. 

Ingen andre ønsker at stille op. 

Hanne Ericsson er genvalgt i Bestyrelsen. 

Der skal vælges 2 suppleanter 

Viva Tiernan ønsker at stille op. 

Viva fortæller, at hun gerne vil med til at gøre noget godt for NØR. 

Cecilie Bager ønsker også at stille op til suppleant. 

Mor til to som går på rideskolen. Har hest på NØR. 

Uddannet jurist. Vil gerne støtte op om NØRs og NØRs Bestyrelse. 

Begge er valgt ind. 

Punkt 8 - Evt.: 

a. En af de ansatte undervisere efterspørger muligheden for at give privat undervisning.

Formanden ridser nye regler op, der er vedtaget: 

Hvor man før skulle have min 3 faste timer om ugen før man måtte undervise ved siden af, må alle 

undervisere nu undervise egne elever, uanset hvor mange timer man har. (i det underviseren 

normalt underviser eleven i). Herudover må alle der har mere end 3 timer om ugen stadig undervise 

alle elever. 

b. Der bliver i samme forbindelse spurgt til muligheden for at en % del af prisen for

privatundervisning tilgår NØR.

Formanden oplyser at sådan er det allerede. (5% af beløbet tilgår rideskolen). 

Bestyrelsen tager ønsket om yderligere dressur undervisning til privat ryttere med videre. 

c. Der bliver stillet spørgsmål til oplysning om undervisning af Christer.

Formanden oplyser at al undervisning er stoppet pga. corona. 



d. Man vil også gerne høre mere om et evt. nyt ridehus.

Formanden oplyser at det ridehus Rasmus Bagger (tidligere Formand) nævnte ved sidste 

generalforsamling er væk. 

Formanden er i dialog med Kommunen om en evt. ny mulighed for udbygning og/ eller nyt ridehus på 

NØRs matrikel. 

e. Der bliver spurgt til om det er muligt at sende indbydelse ud til medlemmer i bedre tid

næste år. Det var svært at finde i år. Pågældende så først invitationen til GF dagen før.

Formanden oplyser at indkaldelsen er sendt ud efter gældende regler jf. vedtægter. 

Bestyrelsen tager det med til næste år at kommunikationsform skal overvejes og måske suppleres så 

indkaldelsen bliver mere synlig. Evt. sendes via mail. 

Et medlem takker Bestyrelsen for årets arbejde. 

Opfordre samtidig alle til at tale ordentligt - og have et åbent mindset. 

Dirigenten takker for en god generalforsamling i en ny facon. 

Takker for alles tålmodig og ønsker den nye bestyrelse god arbejdslyst. 

Bestyrelsen 
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Annbeth Zøllner Kim Nørsøller - kasserer Line Kragholm Nørsøller 

Hanne Ericsson 
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