København 24/02-2020

ENDELIG DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING DEN 10. MARTS 2020 KL 19.00

Punkt på dagsorden

5) Fremlæggelse af
revideret regnskab

Emne
Maike er valgt – Indkaldelse er sket rettidigt
Formanden fortæller om året som er gået.
Undervisningsudvalget – Se bilag 2. Der spørges til om
bomtræning kan rykkes frem. Der må Ikke longeres i LH/LS.
Cafeudvalget – se bilag 5
Stævneudvalget – Se bilag 3
Materialeudvalget – se bilag 4. De spørges til hvornår
dommertårnet laves. Det er på programmet, men haster
ikke.
Pony spring:
1. Emma Heissel/ Sir Chuck
2. Emma Heissel/Amy
Pony dressur:
1. Victoria Lindeneeg/Dill
Spring hest:
1. Tanja Edwardsen/Kebab
2. Lisbeth Nielsen/carda
Dressur hest:
1.Michaela/Picasso
2.Gitte Thomsen/Odin
Fremlæggelse af regnskab
v. Margit Bahnsen

6) Behandling af indkomne
forslag

Der er ingen indkomne forslag

7) Valg af formand

Helge Christiansen - villig til genvalg

8) Valg af
bestyrelsesmedlemmer

Der er flg. Kandidater:
Freja Holm Kristiansen - villig til genvalg
Margit Bahnsen – villig til genvalg
Sascha Dalstrøm – villig til genvalg

9) Valg af revisor og
revisorsuppleant

Mette og Britta, ønsker begge at forsætte som revisorer

10) Eventuelt

Fiberbund – af Evy Rosenberg
Der er mulighed for at låne springbane fra OM – Af Michell
Rytter

1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Udvalgenes beretning

4) Championater

Referent: Rebecca Hansen
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Bilag 1

Forslag til generalforsamlingen
En ordentlig debat om muligheden for at det ene ridehus skifter til fiberbund. Det må være muligt
at arrangere en container til opsamling af gødning fra præcist den bund så man undgår forurening
af den store mødding.
Gennemgang af proceduren omkring tømning af gødning - herunder fordelingen mellem
opstaldere og klubbens gødning.
Hvorfor udgør møddingen en stopklods for fiberbund når det fint lader sig gøre i øvrige klubber på
Amager.
Har man en støv sensitiv hest er det svært at ride om sommeren hvor det støver både ude og inde
ved manglende vanding i ridehusene.
Evt. undersøgelse af div. Priser og muligheder så der er fokus på fakta omkring fiberbund.

Bilag 2
Årsberetning fra undervisningsudvalget til general forsamlingen 2020:
Mai Tofte Olesen startede i marts 2019, Mai er meget populær og har mange ryttere samt en del
på venteliste.
Anjas bomtræning er blevet et fast punkt om søndagen og det fortsætter søndage mellem kl. 1719, indtil videre.
Vi har ændret lidt i ridehusplanen ang. LH/LS, vi har taget noget af lørdagen, da der ikke er så stor
interesse i dressur med egen underviser, så vi har fra kl. 18-22 valgt LH/LS, men som et forsøg 20
minutter pr. hest.
Om søndagen stopper det kl. 11:30, da det gik ud over Christinas undervisning.
Vi vil lave en brugerundersøgelse ang. undervisningen i klubben, vi starter med
springundervisningen, der vil komme et spørgeskema via nyhedsmail.
Der har ikke været den store interesse for kurser hos medlemmerne.
Vi i udvalget kunne godt tænke os at prøve noget nyt, f.eks. Horsemanship træning, evt. en gang
om måneden, med en forsøgsperiode fra 1. maj.
Efter vores møde med bestyrelsen, er vi blevet enig om, at man ikke kan få erstatnings tider til
undervisning, uanset om der er stævne/ arrangementer/ eller man selv skal noget. Dette gælder
alle former for undervisning.

København 24/02-2020

Vi vil gerne pointerer, at vi arbejder for bredden i KRK, og ud fra de muligheder vi kan tilbyde, og
ud fra det er frivilligt arbejde vi sidder og laver, ligesom de andre udvalg.
Vi melder altid en arbejdsgang ud inden vi går i gang med den, og har man noget til udvalget i
forhold til den arbejdsgang så kontakt os og giv din mening til kende, men vi ændre ikke på
arbejdsgangene midt i en proces, fordi nogen medlemmer synes vi skal gøre det på en anden
måde.
Så vær sød at respekterer det store arbejde vi ligger, i det frivillige klubarbejde, og kom gerne med
konstruktiv ris/ros eller kommentarer til hvordan man i fremtiden kan gøre det anderledes, så
kigger vi gerne på det!

Bilag 3
Årsberetning 2019 Stævneudvalget
Endnu et år er nu gået og vi i stævneudvalget, afviklede i 2019, i alt 7 stævner. Disse fordelt på 3 Cstævner i
spring, 1 C-stævne i dressur og 2 D-stævner i begge discipliner. Vi var i 2019 i starten af sommeren, vært for
Distrikt 1’s individuelle mesterskab for hesteekvipage. I mesterskabet var flere af klubbens ryttere til start,
men der var desværre ikke nogen af dem der endte øverst på sejrsskammelen. Det var der derimod ved
vores klubstævne i august, hvor vi afviklede både Amager- og Klubmesterskaber samt Amagercup. I
Amagermesterskabet i spring for ponyer, kom Naia Ravn Molka & Lille Lyn ind på en flot 2. plads, mens
Victoria Sønderup & Caruso Blue M vandt Amagermesterskabet i spring for heste, hvor Mathilde Boldreel &
Factor Ask kom på en flot 2. plads. Amagermesterskaberne i dressur, havde vi desværre ikke nogen med i
top tre, de blev vundet af ekvipager fra hhv. DSM & TSR. For at ramme bredden af ekvipager her på
Amager, valgte vi at introducere Amagercuppen, rytterne red om lørdagen et dressurprogram og om
søndagen en springbane. Her havde vi i Kongelunden en rytter øverst på skamlen, både for ponyer & heste.
For ponyer vandt Mai Nielsen & Lundebakkegårdens Nougat, mens det for heste var Sascha Dahlstrøm &
Canto. Vi I stævneudvalget, kan ikke holde stævner alene, derfor vil vi også i dag, gerne takke for det gode
samarbejde med bestyrelsen, materialevalget & køkkenet. Uden jer, som tætte samarbejdspartnere, ville vi
ikke kunne få afviklet vores stævner. En stor tak, skal det også lyde til alle dem, som trofast står som
hjælpere, hvad enten det er ude på banen, oppe i dommertårnet, eller i den øvrige kulisse. I er alle sammen
med til at gøre det muligt for os at invitere til stævner, det håber vi at I forsat også i 2020 vil være med til.
Vi ved i stævneudvalget, at mange af rideklubbens medlemmer ofte også er engageret i andre
hesterelaterede foreninger end vores. Derfor gør vi også altid vores bedste, for at planlægge stævner
udenom disse aktiviteter. Det er vigtigt for os I stævneudvalget at afvikle stævner for bredden af klubbens
medlemmer, men det er også vigtigt for os at tjene penge ind til den daglige drift. Stævneudvalget, består
af en bred skarrer af medlemmer, hver med sin baggrund og forudsætninger, det tror vi er med til at styrke
os som udvalg, i vores arbejde med at planlægge, arrangere og afvikle stævner. Skulle der dog sidde et eller
flere medlemmer med en god idé, ris og/eller ros, så er vores mail at finde inde på klubbens hjemmeside.

Formandens ord
Velkomst til forsamlingen og præsentation af udvalgene.
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I 2019 har vi fået ordnet bundene i hallerne og udendørs af Skibby HC. Der er også kommet ny belægning
ved møddingen med stabilt grus.
Så er vi ved at lave bunden i rotunden og anskaffet en ny vandvogn
Så er der malet spring og hegn på udendørsbanen.
Der er søgt en del legater til forbedring af fx dommertårn. Desværre har vi ikke været heldige.

Bilag 4
Materialeudvalget
Der er lavet vandpumper rundt om på ejendommen.’
Så er tribunen i det lille ridehus blevet renoveret og der er lavet ny plads til spring. Vi arbejder også på
nødudgang fra det lille ridehus.
Rotunden har fået lys igen efter nedrivning af den røde stald. Der arbejdes også på lys ned på den gamle
bane og Kim knokler med det daglige forefaldende arbejde og desuden har Kim tryllet med at vi har fået
vores navn op på klubhuset.
Der prikkes bane og den har faktisk været til at ride på meget af vinteren.
Så kommer der grundvand i den ene tank, der er hentet tilbud. Men dette ville blive ret bekosteligt. Derfor
har Kim og nabo Dixen tilbudt at lave den.

Bilag 5
Årsberetning fra køkkenudvalget 2019/20
2019 har været et mere eller mindre travlt år i køkkenet. Det er helt klart pony springstævnerne,
hvor vi har mest at lave. Her er der brug for, at vi er minimum tre og gerne fire personer i
køkkenet.
Ligesom de seneste år fortsætter vi med at købe ind så billigt som muligt. Vi kører derfor gerne
flere steder hen og handler, for at få så stort overskud som muligt til klubben.
Der er ikke kommet revolutionerende nye tiltag madmæssigt (vi prøver lidt nyt i ny og næ). Vores
flæskestegssandwich er stadig det, vi sælger mest af.
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Vi har valgt, at vi søndag aften lukker kl 18, da det ellers bliver meget sent, før vi kan komme hjem
- efter at have lukket ned, gjort rent og bespist alle hjælpere. Sekretariatet har i de tilfælde fået
ciabatta sandwich og pastasalater ind til videresalg.
Vi har modtaget feedback fra en kunde via bestyrelsen. Vi har selvfølgelig forholdt os til kundens
observationer. Og vi må medgive - at vi ikke er professionelle. Det foregiver vi heller ikke at være.
Ingen af os er ansat i madbranchen, eller noget der ligner. Vi forsøger alle at gøre vores yderste for
at servicere kunderne bedst muligt. Men, de fleste af os er også forældre til børn, der rider
stævner i vores klub. Derfor kan det ske, at der i et kort tidsrum kun står en tilbage i køkkenet.
Hvis denne person er ved at tilberede mad, kan personen ikke se, hvor mange der står i køen ved
disken. Der kan i de situationer forekomme ventetid. Vi er her også alle frivilligt og synes hver
især, vi bruger rigtig mange timer på at få køkkenet til at køre rundt – medregnet planlægning,
indkøb, klargøring, køkkentjansen, oprydning og rengøring samt årlig hovedrengøring. Vi tager os
alligevel tid til at se vores børn ride og det håber vi, der er forståelse for.
Nina er trådt ud af køkkenudvalget, da hun har fået barn og ikke har hest længere. Der er ikke
kommet nogen ny ind i stedet for Nina.
Ellers føler vi - at det går godt i køkkenet - at vi får et pænt overskud, til de fleste stævner - og vi
ser frem til endnu et år.
Mvh køkkenudvalget

