
 

                                      

VKT 

Generalforsamling 

Onsdag, den 26. maj 2021 kl. 19.00 

DAGSORDEN og referat 

1. Valg af dirigent. 

Hans Jørgen Balle meldte sig som dirigent og referent. 

- Velkommen til generalforsamling i VKT 2021.  

Generalforsamlingen er varslet rettidigt via KlubModul til klubbens medlemmer 

02.05.2021 

2. Valg af stemmetæller 

- Irene Hansen opfordret til at modtage hvervet, hvilket hun gjorde med 

akklamation! 

3. Bestyrelsens beretning 

- Fmd. Lene Devantié fremlagde beretningen. 

Efter generalforsamlingen i februar 2020, var bestyrelsen og klubben fuld af 

ideer til events mm. 

Alt gik imidlertid i stå med nedlukningen 11.03.2020 pga. Corona pandemien  

Meget er dog blevet gennemført til trods for nedlukningen. 

Klubben var nedlukket indtil maj, hvor vi startede op igen med udendørs 

træning med overholdelse af Corona-restriktionerne. 

Det var nyt for trænerne at arbejde udenfor med fokus på overholdelse af 

restriktionerne. Men de gjorde det alle godt. 

Der blev afviklet minilejr i august for 30 børn. Det gik godt.  

 

 



 

 

Et af årets højdepunkter var udskiftningen af ridehusbunden i den store hal i 

juli måned. Det var en stor investering,  

Ligeledes gjorde kommunens velvillige økonomiske støtte det muligt at 

indkøbe en ny harve. Tak til kommunen. 

Bestyrelsen vil gerne sige tak for alles hjælp if. anlæggelse af ny bund på 

arbejdsdagen 

Klubbens éndagsstævne blev flyttet fra maj til august. En god dag, igen til 

trods for Corona-situationen. 

Træhestecuppen blev også lidt amputeret denne sæson, men finalen i Lalandia 

fandt sted med stor deltagelse fra VKT 

Til trods for nedsættelse af forsamlingsforbud til 25 deltog VKT i EOR stævnet. 

Ved DM i Vilhelmsborg var VKT også repræsenteret. Positivt til trods for 

udfordringerne 

Ny sæson startet oktober. 

Smittetal voksede. 

Juleafslutning/ juleshow blev for første gang i klubbens historie aflyst. 

Og så var der nedlukning igen 10.12 

Udetræningen startede op d. 1. marts 2021, og nu ser vi frem mod lysere 

tider. 

VKT har som andre foreninger været ekstremt presset som konsekvens af 
Coronapandemien og dens følgevirkninger. Der har desværre uundgåeligt 

været medlemsfrafald. 

At foreninger har haft mulighed for at søge økonomisk støtte fra 
hjælpepuljerne, har reddet VKT. Vi har mistet indtægter fra stævner og vores 

manglende arbejde ved Jelling Musikfestival. 

Status i klubben i dag: 

Vi har 4 grupper, som træner hver uge. Desuden er der 4 enkelthold (med 

enkeltvoltigører) 



 

Vi ejer 3 heste. 

Claus er udgået.   

Halvdelen af Joker 

Vi låner Linus af centeret 

Ny lånehest Daniel. Håber han udvikler sig. 

Julie og Lasse Kristensen er hesteansvarlige og melder jævnligt tilbage til 

bestyrelsen. 

Klubben har 8 skønne trænere, der gør et kanon arbejde. Kæmpe ros til dem. 

De formår at hjælpe hinanden på tværs af holdene. 

Fremadretttet skal fokus være på sporten, voltigering. Flere skal melde sig ind.  

Vi har gode forventninger til reklame for klubben, bl.a. tiltaget, ”tag dine 

venner med” 

Til slut skal der lyde en stor opfordring til klubbens medlemmer om at gå ind i 
bestyrelsesarbejdet i løbet af det næste år, da SM, Stig Mikkelsen, HB, Hans 

Jørgen Balle, LD, Lene Devantie ønsker at trække sig ud af bestyrelsen ved  
generalforsamlingen i februar 22. Man er velkommen til at kontakte 

bestyrelsen for afklaring af spørgsmål if. bestyrelsesarbejdet. 

- 

Efter beretningen blev den enstemmigt godkendt af generalforsamlingen 

 

4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse. 

Revisor Irene Laursen, som ikke kunne være til stede på generalforsamlingen, 
har revideret og underskrevet regnskabet. Regnskabet blev på 

generalforsamlingen fremlagt af kasserer Anders Nielsen med enkelte 

kommentarer: 

Underskuddet på kr. 6000,- positivt 

Der har været en strammere styring af diverse udgifter. 

Klubben er blevet mødt med velvilje af støttepuljerne 



 

 

 

Der er lavet en ny huslejeaftale, som har betydet nedsættelse af husleje. 

Der har været fokus på at antallet af diverse småanskaffelser er blevet kraftigt 

reduceret. Strammere kontrol. Styring på, hvad der indkøbes 

Vi søger penge til det udstyr vi skal bruge.  

Vi mangler sponsorater. 

Klubben efterlyser medlemmer til sponsorudvalg.  

Serie af små sponsorater har givet beløbet i regnskabet. 

- 

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. 

5. Fastlæggelse af medlemskontingent. 

Stigning på kr. 50,- pr. år til kontingent kr. 450,- med virkning fra 1/1 2022 

6. Behandling af indkomne forslag. 

a. Bestyrelsen indstiller følgende forslag til vedtagelse på foranledning af Vejle 

kommune: 

I klubbens vedtægter §1 står: Klubben er hjemmehørende i Jelling 

kommune.  

I §11 står: Evt. aktiver skal tilfalde sportslige aktiviteter i Jelling 

kommune. 

Begge steder ændres teksten til Vejle kommune. 

 

Forslaget blev vedtaget. 

De reviderede vedtægter blev underskrevet og sendes til kommunen 

 

 



 

 

 
b. Bestyrelsen indstiller følgende forslag til vedtagelse på foranledning af 

Kristine Schmidt vedr. fotos af elever og FB. Forslaget er behandlet på 
bestyrelsesmøde 11.05.2021 

 
Gamle hold og grupper skal slettes ifm. sæsonskifte. Vel at mærke hvor 

der sker ændringer.  

Princip:  Ved sæsonstart slettes gamle FB grupper  

Der oprettes nye grupper til de nye hold.  

Administrator har ansvar for at slette gammel gruppe – 

 

 

Forlaget blev vedtaget 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (på valg er: Lene Kastbjerg Devantié, som 
modtager genvalg, samt Kurt T. Hansen, som ønsker at udtræde af 

bestyrelsen) 

Lene blev valgt med akklamation. 

Kurt Hansen udtræder af bestyrelsen 

 

Iflg. vedtægter skal vi være 5 bestyrelsesmedlemmer.  

Der skal snarest indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, for at vi kan 
fortsætte med reduceret antal bestyrelsesmedlemmer/ som fuldtallig 

bestyrelse. Der skal søges såvel nyt medlem som suppleant. 

8. Valg af suppleanter (pt. er Tanja Van Willigen suppleant alene, da Anders 

Nielsen er indtrådt i bestyrelsen som kasserer). 

9. Valg af revisor 

Irene Laursen vil gerne fortsætte. Valgt med akklamation 

10.Valg af revisorsuppleant. Nuværende: Hanne Skovgaard Erritsø.  

Hanne har givet tilsagn om at ville fortsætte som revisorsuppleant. 

 



 

11.Eventuelt 

LD (Lene), I mange rideklubber er der variabel årskontingent. Lavere 

kontingent kan opnås, hvis man er hjælpere i løbet af året. Et forslag som 

bestyrelsen vil behandle på et kommende møde. 

Hestetransport til stævner fungerer fint med leje af lastbil for BlueHors penge 

(som står på konto for sig) 

LK (Lasse Kristensen), Mt. Eden samarbejdspartner i USA. Betaler det halve af 

Carl. Der skal være plads til to udøvere, Flyingen, Le Mans. En trestjernet 

Tessa, + juniorpige. Vi er forpligtiget til ”a horse” 

Hollændere inviteret til vores kommende stævne.  

 


