GENERALFORSAMLING BRK
27.03.14 kl. 19.00
Fiskerivej 5b, 6740 Bramming.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning for 2013
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2013/
Budget 2014.
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlem/ suppleanter
7. Eventuelt
1.Valg af dirigent og referent.

Torben Rimmer blev valgt som dirigent.
Jette Rasmussen som referent.

2.Formandens beretning 2013.

Formand Karsten Nielsen aflagde beretning for
2013. Der blev især lagt vægt på den possitive
atmosfære i kubben og på de mange
forbedringer/tiltag, der er lavet i årets løb.
Se i øvrigt den vedhæftede beretning.

3.Regnskab 2013/ Budget 2014.

Det reviderede regnskab for 2013 blev fremlagt
og godkendt.Året ender med et lille overskud.
Det skal bemærkes at der er indkøbt flere
elevheste i regnskabsåret.
Herudover blev vi informeret om det særskilte
regnskab, der laves til Esbjerg Kommmune til
dokumentation for vores tilskud, hvilket er på
ca. 250.000 kr om året.
Se hele regnskabet vedhæftet.
Budgettet for 2014 er lagt efter det nuværende
aktivitetsniveau og er estimeret til at give et
overskud på ca. 27.000 kr.

4. Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet ændres ikke for 2014.

5. Indkomne forslag.

Der er ingen indkomne forslag.

6.Valg af kasserer/revisor og revisorsuppleant/
1. og 2. suppleant til bestyrelsen.

Af hensyn til kontinuiteten i bestyrelsen blev det
besluttet ikke at foretage valg i år. Ved næste
generalforsamling er Katrina Gissemann og Jette
Rasmussen på valg. De øvrige medlemmer
først i 2016.
Tina Melton blev 1.suppleant.
Britt Lynnerup blev 2. suppleant.
Torben Rimmer blev genvalgt som revisor.
Liselotte Pedersen blev valgt som suppleant.

7. Evt.

Der blev spurgt til indkøb af 2. og 1. ponyer.
Formanden kunne bekræfte at der er taget højde
for dette i planlægningen.

BRK deltager i ”Stafet for Livet” i Esbjerg.
I den forbindelse er der lavet en sponsorfolder.
Læs mere på hjemmesiden og tag en folder på
Rideskolen!!
Der blev spurgt ind til prioritetslisten mht.
haltider. Formanden forklarede hvordan det
kommunale tilskud beregnes og at der kun gives
tilskud til de timer der er holdundervisning.
Men selvfølgelig tages der også hensyn til at der
skal være plads til private ryttere.
Der lægges en ny halplan efter de endelige
planer for helhedskolen er ude.
Det blev spurgt om det var muligt at benytte en
20 m. volte mens der er undervisning.
Der kan ikke laves generelle regler om dette, da
undervisere har forskellig holdning til dette og
holdene efterhånden er store.
I særlige tilfælde kan man spørge den
pågældende underviser.
Endeligt blev det nævnt, at vi på nuværende
tidspunkt ikke har resourcer til at betale en
beridder for at ride vores heste ”op”.
Konstituerende bestyrelsesmøde d. 03.04.2014 kl. 19.00
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