Referat fra ordinær generalforsamling
Mødedato:

Søndag den 27. marts 2022, kl. 13:00

Mødested:

Fysisk på Vallensbæk Rideakademi og online via Zoom

Udsendt:

Den 27. marts 2022

Deltagere:

Alle medlemmer af TREC Danmark var inviteret.
Der var 10 online deltagere og i alt 24 stemmeberettigede medlemmer.

Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Valg af stemmetællere.
Bestyrelsen aflægger beretning.
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse
af decharge.
6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.
7. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest
d. 13. marts på e-mail: bestyrelse@trec.dk. Klik her for indkomne forslag.
8. Valg til bestyrelsen.
På valg er:
Kasserer: Birgitte Kronborg (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem: Helene Saltoft (modtager ikke genvalg)
Bestyrelsesmedlem: Finn Märcher (modtager genvalg)
9. Valg af suppleant til bestyrelsen.
Jens Højberg er på valg (modtager genvalg)
10.Valg af revisor. Betina Warming er på valg (modtager genvalg)
11. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Henrik Jørgensen, som blev valgt enstemmigt.
Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet jf. foreningens
vedtægter.

2. Valg af referent
Bestyrelsen foreslår Finn Märcher, som blev valgt enstemmigt.
3. Valg af stemmetællere
Lotte og Christina, (og Git for online stemmer) blev valgt enstemmigt.
4. Bestyrelsen beretning
Det er 15 måneder siden, at vi stiftede TREC Danmark. Vi har nået meget i det
års tid, hvor TREC har stået på egne ben.
TREC Danmark blev stiftet i skyggen af Corona pandemien. Vi tilpassede derfor
en del af vores aktiviteter til at foregå online. Det gælder kurser, konkurrencer/
bedømmelser og ikke mindst vores møder. Det har sparet os for megen tid og
mange penge, og har gjort det muligt at afvikle de mange møder, som har været
nødvendige for at give TREC Danmark en flyvende start.
Siden stiftelsen har vi tilbudt en flot palette af aktiviteter i TREC Danmark regi.
Vi kan nævne kurser, introduktion til TREC og træningsarrangementer, ridelejre,
messedeltagelse, stævner, herunder TREC Danmark Cup's, Danmarksmesterskab,
UngiTREC Cup og PTVinter Cup stævner.
Vi har fået uundværlig opbakning fra sponsorer og gavegivere, som bl.a. har
støttet med nyt logo, hjemmeside, præmier, rosetter, dommerveste og bluser.
Denne fine økonomiske hjælp har haft stor betydning for, at vi som nyopstartet
forening er kommet godt fra start, og gjort os synlige.
Ambassadørgruppen, bestyrelses- og udvalgsmedlemmer og de mange øvrige
frivillige, som bakker op om TREC Danmark, yder en stor og uundværlig indsats,
som er vores fundament. De mange opgaver, som varetages, spænder vidt:
Planlægge og afvikle kurser og stævner, hjælpe ved arrangementer og stævner,
søge sponsorer, give TREC introduktion, udarbejde cup regler og reglement,
foreningsdrift, samarbejde med nationale og internationale organisationer m.m.
Det seneste arbejde, der er igangsat i Ambassadørgruppen, omfatter etablering af
en skov TRECbane i Nordsjælland. Et arbejdet, som udover det rent praktiske
som at planlægge placering af forhindringer og behov for nye ridestier, også
omfatter bl.a. møder med myndigheder og ansøgning om finansiering til puljer og
fonde.
TREC Danmark og Dansk Islandshesteforening har valgt sammen at søge om det
danske medlemskab af FITE. Til det formål har vi stiftet foreningen ”FTE
Danmark”. FTE Danmark er en paraplyorganisation for alle foreninger og
organisationer, der ønsker medlemskab af FITE (den internationale hesteturisme
organisation, hvor bl.a. TREC er organiseret). FTE Danmark har ansøgt om at
blive optaget som dansk medlem af FITE. I december 2021 blev vi foreløbigt
godkendt af FITE's bestyrelse. Vi afventer nu endelig optagelse på den årlige
generalforsamling i august 2022. I forventningen om endelig optagelse på
generalforsamlingen i 2022, kan vi nu deltage i FITEs aktiviteter på lige fod med
de optagne medlemslande. Det betyder at TREC Danmarks medlemmer kan
deltage i Euro Cup klasser i udlandet, og TREC Danmark kan tilmelde ryttere til
EM og VM, deltage i international dommertræner uddannelse m.m.
Vi har gennem lang tid arbejdet for at få et hjemsted til TREC Danmark, og det er
nu lykkedes. Vores hjemsted bliver på Vallensbæk Rideakademi. Det betyder, at vi
nu har et centralt sted på Sjælland, hvor vi bl.a. kan afholde stævner og kurser,
OG vi har et sted til opbevaring af vores materiel. Samarbejdsaftalen
genforhandles én gang om året. Aftalen indebærer naturligvis nogle forpligtelser
for TREC Danmark, herunder at afholde mindst ét TREC relateret arrangement

om året på Vallensbæk Rideakademi, hvor rideskolerytterne kan deltage.
Danmarksmesterskab 2022 afholdes i Vallensbæk d. 23. – 25. september.
Bestyrelsen er bevidst om, den store udfordring det er at få organiseret de mange
ryttere, der er interesseret i TREC. Vi har behov for, at ambassadørerne fortsætter
deres store arbejde med at skabe interesse om TREC. Vi håber, at vi derigennem
kan få flere ryttere organiseret i TREC Danmark.
TREC Danmark står fantastisk stærkt, når vi står sammen. Vi er en forening, der
fungerer på basis af den indsats, som medlemmerne yder. Vi er som
udgangspunkt rigtig gode til at tale sammen, selvom vi er individualister med
forskellige holdninger til mange ting.
Når vi accepterer hinandens forskelligheder og muligheder, og respektere de
løsninger og kompromisser, vi kommer frem til, sikrer vi de bedste betingelser for
vores fantastiske sport.
5. Revideret regnskab

Kassereren gennemgik foreningens regnskab for 2021.
Omsætning på
- Driftomkostninger på
DB
- Andre omkostninger
Årets resultat

106.856 kr.
66.230 kr.
40.626 kr.
7.695 kr.
32.931 kr.

Aktiver
Tilgodehavender
Likvidbeholdning
Aktiver i alt

3.921 kr.
29.437 kr.
33.358 kr.

Passiver
Egenkapital
Kortfristet gæld
Passiver i alt

32.931 kr.
428 kr.
33.358 kr.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
6. Budget og fastlæggelse af kontingent
Budget
Birgitte Kronborg gennemgik bestyrelsens budget (der ikke skal godkendes).
Medlemmerne spørges til, om deltagelse i Hillerød Horse Show resulterede i nye
medlemmer? Det korte svar er nej, det vides ikke.
Deltagelsen gav forespørgsler på intro til TREC i rideklubber m.v. Der har været
afholdt flere intro-arrangementer, og en del af rytterne er interesserede i ”mere
TREC”.
Hvad kan vi medlemmer gøre for at være med til at udbrede TREC DK – fx tøj
med logo? Tina vil gerne være kontakt til en leverandør.
Kan vi lave tøjkøb som ”begivenhed” på siden?
Punktet vil blive diskuteret separat under punkt 11. Eventuelt.
Revisors kommentar: ”Stævner” og ”medlemskab” bør helt klart give overskud
hver for sig.
Deltagerne diskuterer forskellige muligheder for indtægter vs. udgifter. Hvor kan
vi spare, og hvor kan vi få flere indtægter?

Der spørges ind til, om beløbet på 7.000 kr. for en holdleder er fair over for de
forholdsvis få medlemmer af foreningen?.
Medlemmerne diskuterer spørgsmålet og sammenligner med andre ridediscipliner, hvor fx Distancerytterne betaler for holdlederens deltagelse.
Forsamlingen beslutter, at bestyrelsen skal diskutere, hvor udgiften skal ligge.
6. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
Bestyrelsen foreslår, at kontingenter holdes uændret:
200 kr./år for 0-14 år
300 kr./år for 15-24 år
400 kr./år for >25 år
200 kr./år for passive støttemedlemmer
Generalforsamlingen beslutter uændret kontingent.
Indmeldelsesgebyr behandles under punktet ”Forslag om vedtægtsændringer”.
7. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
a. § 3, Tilhørsforhold.
b. § 4, Medlemsforhold – udmeldelse.
c. § 5, Indmeldelsesgebyr – det blev vedtaget at afskaffe indmeldelsesgebyret. Der
blev stemt separat om bestyrelsens forslag om mulighed for tilbagebetaling af
indmeldelsesgebyr. Afstemningen viste, at 17 stemmer ja og 6 imod.
Det besluttes, at der skal sendes en e-mail til medlemmerne om muligheden for at
få pengene retur.
d, § 7, Ordinær generalforsamling – § 9 og 10 får bedre ordvalg.
e. § 9, Bestyrelsen – § tegn mangler
Det samlede forslag blev vedtaget.
8. Valg til bestyrelse

De opstillede blev valgt enstemmigt.
Kasserer: Birgitte Kronborg vælges
Da Helene Saltoft ikke ønsker genvalg, skal der findes en afløser.
Generalforsamlingen foreslår hhv. Sabine og Betina Warming. Sabine ønsker ikke
valg, så Betina Warming vælges.

9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
Suppleant: Jens Højberg ønsker genvalg. Han vælges enstemmigt.
10. Valg af revisorer

De opstillede blev valgt enstemmigt.
Revisor: Betina Varming kan ikke fortsætte, da hun nu er medlem af bestyrelsen.
Lisa Kjer Andersen vælges som revisor i stedet for Betina.

11. Eventuelt
Kort og målestoksforhold
– Lisbeth Krogh: Kan vi lave større målestoksforhold i de små klasser?
– Maria: Stævnearrangør kan udlevere, de kort de vil – fx 1:25.000 + et 1:10.000.
Så kan man fx få færre mulige point ved brug af 1:10.000.
– Hanne: Mulighed for at lave kort med kendetegn.
– Kickan: Støtte op om Tinas kommentar om internationale erfaringer. Dvs.
behold 1:25.000 kort.

Udvalg/arbejdsgruppe
– Stævnegebyrer og startpriser med følgende medlemmer: Helle, Annalise, Lisa,
Maria, Birgitte og Kickan.
Tøj
– Tages op efter generalforsamlingen er afsluttet. Lotte Jespersen og Tina
Foldager tog opgaven.

Referent Finn Märcher

Dirigent Henrik Jørgensen

