REFERAT TIL GENERALFORSAMLING DEN 21. MARTS 2019 KL. 19.00

Punkt på dagsorden

1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning

3) Udvalgenes beretning

Emne
Charlotte Møller er valgt til dirigent
Formanden fortæller om året som er gået.
 Vi har haft lidt problemer med vand på banerne, men har fundet en
god løsning med et prikkesystem.
 Formanden er glad for at udvalgene selv fortæller om hvordan det
går hos dem – så de selv får lov at fortælle om de forskellige tiltag
 Vi har et godt samarbejde med fonden og det er vi glade for
 Ros til det arbejdende folk i klubben
Undervisningsudvalget berettet v. Vibeke Jensen – Der har været lidt
udskiftning i udvalget. Desuden har der været lidt udskiftning på
undervisnings fronten p.ga barsel og general udskiftning. Der er åbnet op for
lidt bomtræning om søndagen præsentation af ny dressurunderviser i
Kongelunden. Der har ikke været den store lyst til kursus i klubben, der har
dog været afholdt to, med god succes.
Cafeudvalget – Berettet v. Mette Pedersen kort og godt det går godt i
udvalget og de har travlt
Stævneudvalget berettet v. Marie-Louise Jørgensen: Det går godt i udvalget
og de taler om 2 mål at lave lidt stævner for alle og bidrage til driften. Begge
mål er opfyldt i 2018. Det er gået godt for især ponypigerne. I november
afholdt vi lagkagecuppen og som er en tilbagevenden succes. Der er ros til
stævnerne fra udefrakomne og at det er en god klub at starte i. Vi skal
afholde amagermesterskaberne og dette afholdes sammen med vores
klubmesterskab

4) Championater

Materialeudvalget berettet v. Kim Bahnsen: Der er blevet renoveret toilet og
ros til Michell for at have malet hegn og dommertårn. Kim har opfundet et
prikkesystem til udendørsbanen og det virker –så udendørsbanen kan bruges
nu selv om det har været rekord år for regn.
Vi søger om tilskud til at få lavet dommertårn i det store og tilskuerrampe i
det lille ridehus. Vi har også fået ny motor til den lille traktor og der er rettet
barriere i det lille ridehus og der kommer nogle her sidst på mdr og giver
tilbud på banen.
Pony spring:
1. Camille Heissel/ Knockroe Bubble 128
2. Camille Heissel/ Klintholms Sir Chuck 100
3. Camille Heissel/ Klintholms Miss Amy 40
Pony dressur:
1. Victoria Lindeneg/ Cnox an noinin Dill 12
Spring hest:
1. Christophe Van Geenberghe/ Luigi 62
2. Christophe Van Geenberghe/ Cassie 53
3. Frederikke Nielsen/ Clara 49

Dressur hest:
1. Michaela Lagermann/ Picasso 71
2. Gitte Thomsen/ Odin 47
3. Michaela Lagermann/ Dalgaards Kadima 29

5) Fremlæggelse af
revideret regnskab
6) Behandling af indkomne
forslag
7) Valg af formand

Fremlæggelse af regnskab v/ Margit Bahnsen
Rengskabet godkendt. Budget for 2019 blev gennemgået

8) Valg af
bestyrelsesmedlemmer

Der er flg. Kandidater:
Dorte Andersen - villig til genvalg
Henrik Edvardsen – villig til genvalg
Rebecca Hansen – villig til genvalg
Sandra Flensgart vil gerne ind i bestyrelsen
37 Fremmødte
20 Fuldmagter
Henrik 55, Dorte 21, Rebecca 52, Sandra 38 blanke stemmer.
Derved fortsætter Sandra, Henrik og Rebecca i bestyrelsen
Mette Ebel fortsætter som revisor og Britta Jensen som supp.

9) Valg af revisor og
revisorsuppleant
10) Eventuelt

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

Fra Camilla Nielsen: Kan rotunden køres lidt oftere? Den skal tørre op før den
køres.
Fra Helle Andersen: kan den prikkes? Desværre ikke, den er drænet, men
hælder ikke nok
Hvad med møddingen? Der er rykket for at den skal tømmes og man er
velkommen til at komme og rykke lidt tilbage i den.
Henrik Edvardsen: Der mangler medlemmer i materialeudvalget og gerne en
VVS’er.
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