Referat fra generalforsamlingen den 8. marts 2016

Punkt på dagsorden
1. 1) Valg af dirigent

2. 2) Formandens beretning
3. 3) Udvalgenes beretning

4) Championater

Emne
Bestyrelsen peger på Charlotte Møller som dirigent, dette
vedtages. Charlotte konstaterer at general forsamlingen er
rettidig indkaldt.
Cafeudvalget se vedhæftet beretning
Juniorudvalget se vedhæftet beretning
Materialeudvalget se vedhæftet beretning
Ryttermærkeudvalget se vedhæftet beretning
Socialudvalget se vedhæftet beretning
Sponsorudvalget se vedhæftet beretning
Stævneudvalget se vedhæftet beretning
Undervisningsudvalget se vedhæftet beretning
Pony spring:
Nr 1 Tanja Edwardsen på Free Lee med 265 point
Nr 2 Tanja Edwardsen på Little miss Milton med 141 point
Pony dressur:
Nr 1 Maja Frederiksen på Princess med 84 point
Nr 2 Sascha Bencke Knudsen på Herkules med 46 point
Hest spring:
Nr 1 Anja Kit Andersen på Cortill med 154 point
Nr 2 Emily Henneberg på Helsinki van Dyckershoff med 127
point
Hest dressur:
Nr 1 Michaela Lagermann på Kadima med 157 point
Nr 2 Michaela Lagermann på Star med 111 point

5) Fremlæggelse af revideret regnskab

Fremlæggelse af regnskab v/Margit Bahnsen. Regnskabet
godkendt. Budget for 2016 blev gennemgået.
Bestyrelsen havde forudset at vi ville gå ud med et underskud i
2015. Underskuddet er dog ikke så slemt som antaget.
Udvalgene har gjort det godt i 2015 og har alle lavet flere penge
end sidste år 2014.
Vi skal bruge en del penge i 2016 på bl.a. på reparation af
barrierer i det store ridehus, udskiftning af bund i det store
ridehus, og på lyset i det store ridehus, så vi kan sparer en del
penge på vores el-forbrug. Dette bliver finansieret i samarbejde
med fonden.

6) Behandling af indkomne forslag

Der er ikke nogle indkomne forslag til generalforsamlingen

7) Valg af formand

Helge Christiansen villig til genvalg.

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer

9) Valg af revisor og revisorsuppleant

10) Eventuelt

Der er ingen mod kandidater så Helge Christiansen er genvalgt
for et år mere.
Der er flg. kandidater:
Sascha Dahlstrøm – villig til genvalg
Margit Bahnsen – villig til genvalg
Gitte Thomsen – villig til genvalg
Der er ingen modkandidater så alle er genvalgt for de næste 2
år.
Birgit Sommer – villig til genvalg
Britta Jensen – villig til genvalg
Der er ingen modkandidater så begge er genvalgt for et år
mere.
Der bliver spurgt vedr. bunden i det store ridehus, om vi har
haft nogle konsulenter ude og råde/ vejlede os i forhold til
bunden.
Vi har haft flere konsulenter ude og råde og vejlede om
forskellige bunde. Der er ikke taget en endelig beslutning om
hvilken bund vi skal have til det store ridehus, da det hele
afhænger af om vi har råd til ny bund, men vi hælder meget til
at bunden skal være den samme som der blev lavet af
Flemming i det lille ridehus, da størstedelen af rytterne var
meget tilfredse med bunden, og vi ved hvordan den skal holdes
og køres, og vi skal ikke ud og investerer i materialer til at holde
eller kører den.
Der bliver spurgt om der er mulighed for at købe
endags/ugekort til ridehuset.
Der svares som udgangspunkt nej til dette, da det er umuligt at
styrer, da vi fortsat meget ofte møder ryttere i ridehuset der
benytter vores faciliteter uden at være medlem eller have et
ridekort.
Der spørges til hvad medlemmernes holdning er til at
medlemmerne meldes ud hvis de ikke betaler.
Holdningen er at dem der ikke betaler så meldes de ud hvis de
ikke har reageret på de to mails vi sender for at rykke for
betalingen.
Medlemmerne meldes derefter ud med restance, og kan ikke
blive medlem af klubben igen før restancen er betalt.
Der skal sendes en reminder ud til medlemmerne om næste
kontingent betaling i januar og juli mdr.

Referent Dorte B. Andersen

