
                                                      
 

      05. juni 2018 

Referat 

Generalforsamling i Rideterapeut Foreningen 
 

 

Dato: Søndag den 03. juni 2018 

Tid: Kl. 11.00 – 12.30 

Sted: Familien Frederiksens Isheste 

Pædagogisk Center for Mennesker og Heste 

Brandhøjgårdsvej 108 

2640 Hedehusene 

 

Deltagere: 

Maja Frederiksen   

Birgit Frederiksen  

Charlotte Rask 

Dorthe Hofby 

Lenna Billekop Heinrichs  

Mette Dam Wied 

Carsten Ørting Andersen 

Trille Pollas 

Therese Bjørnkjær 

Leise Møller 

Gitte Sabroe (referent) 

 

 

1. Velkomst v/formanden. 

 

Maja Frederiksen bød velkommen. 

 

 

2. Valg af dirigent og valg af referent 

 

 Dorthe Hofby blev valgt til dirigent. 

 Gitte Sabroe blev valgt til referent. 

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Alle tilstedevæ-

rende er medlem af foreningen.  

Dirigenten gjorde opmærksom på tidsmæssige ændringer i dagens program. 

Dagsorden blev godkendt. 



                                                      
 

 

3. Formandens beretning. 

 

Maja Frederiksens kom i beretningen blandt andet ind på følgende emner: 

 

Foreningen har nu 30 medlemmer og 1 medlem på vej, så foreningen er i vækst. 

 

Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen haft 5 medlemmer og 1 suppleant. Det 

har været meget positivt, at være flere om bestyrelsesarbejdet. 

 

Bestyrelsen kunne dog godt tænke sig flere forslag fra medlemmerne om aktiviteter i 

foreningen. Det betyder, at de aktiviteter der iværksættes primært kommer fra besty-

relsen. Og bestyrelsen må gå ud fra, at det er ok. Der er et lidt større seminar på teg-

nebrættet, hvor også kommuner, institutioner mv. vil blive inviteret. Der satses på, at 

det kan blive i efteråret 2018. 

 

Der blev holdt et to dages seminar i marts 2018. I første omgang kom der ingen til-

meldinger fra medlemmerne. Derfor besluttede bestyrelsen at udsende til gæster – og 

så kom der ca. 30 tilmeldinger. Gæster skulle betale mere end medlemmer og det 

bevirkede at nogen valgte at melde sig ind. Der er kommet positiv feed back på det 

seminar. Bestyrelsen konstaterede dog, at de fysiske rammer ikke var gode nok, så 

det vil blive ændret fremover. 

 

På foreningens hjemmeside henvises til uddannelsessteder for rideterapi og der er i 

øjeblikket kun Skolen for Rideterapi, idet Troels er stoppet. 

 

Medlemmer af Rideterapeutforeningen vil fremover få et diplom/medlemsbevis som 

fornys hver år. Bestyrelsen arbejder på, at det kan udsendes elektronisk. Beviset for 

2018 vil snarest blive udsendt.  

 

 

 Beretningen blev godkendt. 

 

 

4. Forelæggelse af revideret regnskab og godkendelse. 

 

Kasserer Birgit Frederiksen fremlagde regnskabet for 2017.  

 

Det er ikke hensigten at skabe overskud i foreningen, pengene skal komme medlem-

merne til gode. Der er nu ca. 42.000 kr. til aktiviteter. 

 

 

 Regnskabet blev godkendt. 



                                                      
 

5. Fastsættelse af kontingent. 

 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, som er 500 kr. 

 

 Forslaget blev godkendt 

 

 

6. Forelæggelse af budget til godkendelse 

 

Kasserer Birgit Frederiksen fremlagde budget for 2018, som er baseret på uændret 

kontingent. 

 

 Budgettet blev godkendt. 

 

 

7. Indkomne forslag 

 

Der var ikke indkommet forslag, som i henhold til vedtægterne skulle være modtaget 

senest den 20. maj 2018 

 

 

8. Valg af Kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.  

 

Birgit Frederiksen blev genvalgt som Kasserer 

Charlotte Rask blev genvalgt som bestyrelsesmedlem 

Lenna Billekop Heinrichs blev genvalgt som bestyrelsesmedlem 

 

Dorte Hartvig Jensen ønskede ikke at genopstille som suppleant og der var ikke andre 

som meldte sig. Så bestyrelsen har derfor kun 1 suppleant nu. 

 

Herefter er bestyrelsen sammensat således: 

 

Maja Frederiksen, formand 

Birgit Frederiksen, kasserer 

Charlotte Rask 

Lenna Heinrichs 

Dorthe Hofby 

 

Suppleant: 

Mette Dan Wied 

 

 

 



                                                      
 

9. Valg af uddannelsesudvalg 

 

Der var en dialog om muligheder for samarbejde med uddannelsessteder, forsknings-

steder mv. både i Danmark og Norden.  

 

 Der var ingen kandidater til uddannelsesudvalget, derfor fortsætter bestyrelsen 

med at varetage uddannelsesudvalgets opgaver som hidtil.  

 Maja Frederiksen og Carsten Ørting holder et møde med henblik på at drøfte 

muligheder for samarbejde med uddannelsessteder/forskningssteder mv. 

 

 

10. Eventuelt 

 

Løn for udførelse af administrative opgaver: 

Der er en del administrative opgaver, som kræver tid, tid som bestyrelsesmedlemmer 

ikke har uden, at de skal tage tiden, fra den tid de skulle have elever/kunder. Det 

kunne derfor være en løsning at foreningen kunne anvende et mindre beløb og købe 

sig til løsningen af nogen af de opgaver, som f.eks.: 

 

 Opdatering af hjemmesiden 

 Opdatering af medlemsliste 

 Udsendelse af diplomer/medlemsbeviser  

 Persondataansvar 

 

Der var generel opbakning til, at bestyrelsen på et fremtidigt møde kan afsætte et 

beløb til løsning af sådanne opgaver. 

 

Honorar til gæstelærere: 

Foreningen har et fast beløb for gæstelærere som er 800 kr. i timen + evt. transport. 

Bestyrelsen har drøftet om det skal fortsætte, eller der er behov for regulering. 

 

Der var opbakning til, at bestyrelsen kan betale mere, hvis der kommer en oplagt lej-

lighed.  

 

Billeder af medlemmer på hjemmesiden og opdatering af oplysninger: 

Bestyrelsen vil opfordre medlemmerne til at indsende et billede, som kan lægges på 

hjemmesiden. Samtidig opfordres medlemmerne til selv at sikre, at de oplysninger 

der ligger på hjemmesiden er opdaterede. 

 

Andre emner: 

Bog Antrozoologi skrevet af norske forskere. Og Dialog om Horseback Micracles, hvis 

baseret på forskning/faglighed, evt. overveje oplæg fra den amerikanske virksomhed 

som udbyder det.  


