REFERAT TIL GENERALFORSAMLING DEN 07. MARTS 2017 KL. 19.00

Punkt på dagsorden

1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning

3) Udvalgenes beretning

Emne
Charlotte Møller er valgt til dirigent. Charlotte konstatere at
generalforsamlingen er rettidig indkaldt.
Formanden fortæller om året som er gået.
 Vi har renoveret bund, barriere og lys i hallen, Tak til dem der har
lagt et stort arbejde.
 Ros fra stævneofficials
 Desværre er der ikke opbakning fra medlemmerne til frivilligt
arbejde eller i sociale arrangementer
 Desværre er der set tilfælde af mobning i klubben og det er på ingen
måde i orden.
 Opfordring til god tone og orden i klubben og på vores mediesider.
Cafeudvalget Evy Rosenberg beretter at de ofte har travlt, men har fået den
hjælp de har haft brug for ved behov. Der er kommet ny emhætte.
Juniorudvalget Lisbeth beretter at de havde fastelavn sidste år, men i år
måtte der aflyses. Så har der været afholdt lidt sløjfestævner, med stor
succes.
Så har der været juniorweekend til store glæde for juniorerne og Sandy.
Vil holde affaldsschampionat det næste år.
Materialeudvalget Henrik Edvardsen beretter at der er blevet renoveret lys i
hallen, repareret på de gamle traktorer. Vi har et stort problem hvis Kim ikke
kan hjælpe mere, han står for stort set hele driften i klubben.
Rotunden trænger gevaldigt til en kærlig hånd.
Ryttermærker berettet v. Vibeke Jensen der er lavet lynkursus i klar parat
start kurser, med stor succes. Der kommer ryttere fra hele Sjælland.
Sponsorudvalget mangler medlemmer Jeanette Nielsen, Nicole Knudsen og
Caroline Walbom melder sig frivilligt
Stævneudvalget berettet v. Betina Lynnerup, der har været stor udskiftning i
udvalget. Der har været flere forskellige stævner i kategorien E-C.
Desværre var vejrguderne imod vores store springstævne i sommers og der
måtte aflyses mange klasser.
Stor tak til Anne Lindgreen og Anja Kit for det store arbejde med at skaffe
sponsorater.
Tiltag til hjælperchampionat for at skaffe mere frivillig hjælp til klubben.
Reklame for DRF jubilæums klasser, der er gode præmie.
Freja opfordrer til at deres sendes mail til udvalget ang. Stævne præference
så de ved hvad folket gerne vil have.
Undervisningsudvalget berettet v. Vibeke Jensen undervisningen har været
et stort emne. Især på springsiden, hvor vi måtte ud at finde ny springtræner.
Mandags spring er desuden rykket til tirsdag.
På dressursiden har Anja haft barsel og der blev fundet to afløsere. Dem blev
vi så glade for, så de er blevet tilbudt fast undervisningsdage.
De er forsøgt at lave div. Kurser, men medlemmerne bakker ikke op og de må
derfor aflyses gentagne gange.
Det næste år står på at få kigget på reglementet og forslag til kurser.
Se yderligere under udvalgenes årsberetninger

4) Championater

Pony spring: Camille Heissel/Klintholms Chuck155p og Camille Heissel/Nepal
62p
Pony dressur: Ingen indberetninger
Spring hest: Anja Kit Andersen/ Cotill 90p og Tanja Edvardsen/Indigo Des
Cabanes 41p
Dressur hest: Michaela Lagerman/Kasmir 73p og Inge Faurschou 70p

5) Fremlæggelse af
revideret regnskab

Fremlæggelse af regnskab v/ Margit Bahnsen Regnskabet godkendt. Budget
for 2017 blev gennemgået.

6) Behandling af indkomne
forslag

Forslag nr.1: Kim Bahnsen foreslår betalt arbejdskraft til rideklubben
25 ud af 44 stemmer for, 4 stemmer nej, 15 stemmer blankt –så forslag er 1
er vedtaget.
Forslag nr.2: Bestyrelsen har forslag til stigning af ridehuskort.
3 stemmer blank, 1 stemmer nej og 40 stemmer ja –Forslag 2 er vedstemt

7) Valg af formand

Helge Christiansen - villig til genvalg
Der er ingen indvendinger og derfor enstemmigt genvalgt

8) Valg af
bestyrelsesmedlemmer

Der er flg. Kandidater:
Dorte Andersen - villig til genvalg
Henrik Edvardsen – villig til genvalg
Rebecca Hansen – villig til genvalg
Juliet vil gerne ind i bestyrelsen
34 fremmødte
13 stemmer på børns vegne
10 fuldmagter
Henrik 51, Dorte 38, Rebecca 43, Juliet 32, 4 blanke stemmer.
Derved fortsætter Henrik, Dorte og Rebecca i bestyrelsen

9) Valg af revisor og
revisorsuppleant
10) Eventuelt

Birgit fortsætter som revisor og Bitta som supp.
1. Benedikte Botorp foreslår at som klub arrangerer frivilligt arbejde på
Roskilde festivallen, som vil give tilskud til klubben. Benedikte laver et opslag
og sender til bestyrelsen.
2. Vi i bestyrelsen oplever desværre at der er nogle af medlemmerne brokker
sig og lader konflikter med bestyrelsen gå ud over bestyrelsesmedlemmernes
børn. Dette vil vi gerne sætte en stopper for og stærkt opfordre til at tage
kontakt til bestyrelsen i stedet.
3. Mie Hagedorn foreslår at der er flere der bliver oplært i at køre traktor så vi
er flere der kan køre banerne fx til stævnerne.
4. Mugge vil gerne tilbyde sin hjælp til rotunden, der skal laves et opslag hvor
vi får fat p lidt hjælp.
5. Margit Bahnsen opfordrer medlemmerne til at komme med ideer og
forslag til arrangementer til vores jubilæum i juni.
6. Hvis der er nogen der har kommentarer til hjemmesiden kan de sende en
mail til webmaster@kongelunden.com

Referent: Rebecca Hansen 07.03.2017

Forslag 1.
24. januar 2017

Forslag:
Generalforsamlingen giver bestyrelsen fuldmagt til, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, at ansætte en person,
til daglig vedligeholdelse og andre ad-hoc opgaver i Kongelundens Rideklub.
Lønudgiften til dette fordeles mellem kontingent og ridekort efter bestyrelsens skøn.
Begrundelsen for forslaget er, at det bliver mere og mere almindeligt, at folk blot kommer og rider,
med en forventning om, at alt fungerer og er vedligeholdt. Det er et fåtal af medlemmer, eller disses
kærester / ægtefæller, som kommer i klubben uden hest, med lyst og gå-på mod til at yde en indsats
med vedligeholdelse, reparationer, og andre småjobs der altid vil være i en klub.

Kim Bahnsen
___________________________________________________________________________________________

Forslag 2.
d.22. februar 2017

Forslag:
Vi fra bestyrelsen foreslår en prisstigning på ridehuskort med 50 pr halvår, dvs. 8 kr pr mdr
Det har været omkostningsfuldt at renovere den store ridehal og den store udendørsbane, rotunden, samt
bunden i den lille ridehal trænger meget snart til en kærlig hånd.
Derudover bliver det mere og mere svært at få klubben til at løbe rundt på frivilligt basis og det vil kunne
give mulighed for at købe sig til nødvendig arbejdskraft udefra.

