
Generalforsamling VIRK

29/4-2021 kl. 18.30

1. Valg af dirigent og stemmetæller
Suzi M.

2. Bestyrelsen aflægger beretning
Året 2020 har været et forunderligt år for alle, ikke mindst for Vipperød Rideklub.
Både med corona og med store ændringer i klubben.
VIRK har siden 1975 haft tilholdssted på Vipperød Ridecenter, men i og med at der er kommet en 
nyopstartet rideklub (VISK) med tilholdssted på Vipperød Ridecenter, har VIRK valgt at trække sig 
fra adressen. VIRK har nu postadresse på Asmindrupvej 92, 4390 Vipperød. Dette ændrer dog ikke 
på at VIRK stadig vil afholde arrangementer som før, det kan være på andre adresser. Vi kan blandt 
andet nævne at VIRK står for årets Holbækmesterskaber og her har vi indgået et samarbejde med 
ALS og vil afholde det på deres baner. VIRK er meget glade for at en ligeså gammel naboklub som 
VIRK vil støtte op om os og hjælpe med dette. Derudover vil vi se ind hvad vi ellers kan gøre af gode 
ting for vores medlemmer, blandt andet en nedsættelse af kontingent, mere om det senere.
VIRK nåede i 2020, trods corona, at afholde et par arrangementer, blandt andet dressurkursus med 
Bo Høstrup samt et D stævne med interne klubmesterskaber med flot deltagerantal og dejligt vejr.
Vi ser frem mod 2021 til at have en klub med gode muligheder for hyggelige arrangementer og 
sammenhold, rangliste med fine gaver og meget mere. VIRK er en stærk gammel klub og vi ser lyst 
på fremtiden, trods de store ændringer.

3. Regnskab for 2020 aflægges og budget for kommende år fremlægges til godkendelse
Klubben kommer ud med et overskud fra 2020 og har stadig en del på bundlinjen. Klubbens økonomi
ser aldeles fornuftig ud.

4. Indkomne forslag behandles
Forslag fra bestyrelsen ang. nedsættelse af kontingent med tilbagevirkende kraft fra 1/1-21. 
Bestyrelsen foreslår: Senior 250 kr. – Junior 200 kr. - Passiv 100 kr.

       5.    Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsens forslag vedtages og dem som allerede har meldt sig modtager derved en 
tilbagebetaling svarende til det nye beløb.

       6.     Valg til bestyrelsen
På valg er:

Ingelise Risholt – ønsker genvalg
Åse Rasmussen – ønsker genvalg
Suzi Møllebæk – ønsker genvalg

Nye i bestyrelsen:



Vibeke Bjørklund
Trine Rasmussen

1. Suppleant – Mathilde Andersen
2. Suppleant – Simone Risholt

       7.    Valg af revisorer
1. Revisor – Piil Krogsgaard
2. Revisor – Rasmus Møllebæk

       8.    Udvalg
Aktivitetsudvalg består af:
Suzi M. & Åse R.

       9.    Distriksrepræsentant
Suzi M.

     10.    Holbæk-samarbejdet
Åse R.

     11.    Overrækkelse af årets rangliste pokal og andre gaver
Hest – Trine Rasmussen & Romanik af Ruskær – Point 53
Pony – Emma R. Funk og Perfekto Højlyst – Point 45

Alle andre ryttere som har point på ranglisten modtager også en præmie for at have været med i 
kampen om pokalen. De fremmødte på generalforsamlingen modtager deres gave. De som ikke 
mødte op vil få en dato hvorpå de kan afhente deres præmie hvis det ønskes. Læs mere om det på 
vores facebook side.

Tillykke til jer alle sammen.

     12.    Eventuelt
Ikke noget under eventuelt. Fremmødte spiser pizza og hygger sig. VIRK siger tak for en god 
generalforsamling.


