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Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning og regnskab fra Støtteklubben
3. Formandens/bestyrelsens beretning for 2012
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2012
5. til godkendelse /Budget 2013
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Indkomne forslag til dagsordenen
8. Støtteklubens ophør som selvstændig forening
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
10. Eventuelt
11.
Lars Ejby valgets som dirigent.
Han kunne herefter bekræfte at
1.Valg af dirigent.
generalforsamlingen er rettidigt indvarslet.
Jette Rasmussen valgets som referent.
Else aflagde beretning og regnskab fra Støtteklubben.
Der blev givet en stor tak til alle som har hjulpet og
støttet op i årets løb.
Lone, Laila og Else stopper, i forbindelse med
2.Aflæggelse af beretning fra Støtteklubben
omlægningen af Støtteklubben. Nogle har været med i
15 år !!
Der blev givet gaver til de afgående støtteklub
medlemmer.
3.Aflæggelse af beretning ved
formand Jørn Iversen.

Godkendelse af beretning.

4.Aflæggelse af regnskab og kommende budget
(Tina og Karsten)

Jørn talte om hvordan det ved fælles hjælp er lykkedes
at få gang i en fin rideklub igen.
Bla. kan vi glæde os over de mange nye medlemmer.
En af grundene kan være at vi er kendt som en god og
professionel forening.
Jørn fortalte om de mange nye tiltag også af praktisk
art, så som ny springbane og nyt vandingssystem.
Økonomien ser godt ud efter omstændighederne.
Jørn gjorde også rede for visioner for det kommende
år og sagde tak til de mange aktive frivillige som er af
så stor betydning for vores rideklub.
Jørn stopper som formand, men vil fortsat være
behjælpelig med lønudbetalinger etc.
Se vedhæftet rapport.
Formandens beretning blev enstemmigt
godkendt.
Karsten gennemgik regnskabet og gjorde opmærksom
på ekstraudgifter til bla. sprungne vandrør og tilbage
betaling /manglende udbetaling af lokale tilskud fra
kommunen.
Der er nu styr på regnskab, bilag osv. således at der nu
kan søges lokaletilskud igen.
Vi håber der er ca. 50.000 kr. til gode.
Budgettet er lavet efter et estimat på 145 medlemmer
og en knap så fyldt stald.
Det forventede overskud bliver minimalt,
men ved fælles hjælp kan det lykkes.

Jørn stopper som formand, men vil fortsat være
behjælpelig med lønudbetalinger etc.
Se vedhæftet rapport.

Godkendelse af beretning.

4.Aflæggelse af regnskab og kommende budget
(Tina og Karsten)

Formandens beretning blev enstemmigt
godkendt.
Karsten gennemgik regnskabet og gjorde opmærksom
på ekstraudgifter til bla. sprungne vandrør og tilbage
betaling /manglende udbetaling af lokale tilskud fra
kommunen.
Der er nu styr på regnskab, bilag osv. således at der nu
kan søges lokaletilskud igen.
Vi håber der er ca. 50.000 kr. til gode.
Budgettet er lavet efter et estimat på 145 medlemmer
og en knap så fyldt stald.
Det forventede overskud bliver minimalt,
men ved fælles hjælp kan det lykkes.
Der blev spurgt ind til jordleje og der blev redegjort
for jorden som rideskolen lejer.
Lars gjorde opmærksom på at lokaletilskuddet fra
kommunen går fra 75 procent i 2013 til 50 procent i
2014.
Det er vigtigt at tage højde for det allerede i år.

5.Fastsættelse af kontingent
6.Indkomne forslag
7.Støtteklubbens ophør som selvstændig
forening

8.Valg af bestyrelsesmedlemmer

Evt.
Forslag om ” Salgsdag”

Næste bestyrelsesmøde 9/4 kl.19.30

Se vedlagt regnskab og budget.
Der ændres ikke i kontingentet for 2013.
Der oprettes mulighed for passive medlemmer 125 kr.
pr.år.
Der er ingen indkomne forslag.
Det skal besluttes på en ekstra ordinær
generalforsamling, som afholdes 8.april 2013.
Herefter indgår støtteklubbens som et udvalg under
BRKs bestyrelsen, med selvstændig økonomi.
3 nye medlemmer er valgt ind i på bestyrelsesmødet d.
12. februar 2013 iht. punkt 8
i referatet fra sidste års Generalforsamling.
Dette indføres i vedtægterne.
Jørn og Annemette modtager ikke genvalg,
I stedet tiltræder: Karsten Nielsen, Pernille Krog,
Katrina Nissemand og Jette Rasmussen.
Det blev foreslået at lave en salgsdag, hvor folk fra
nær og fjern kan komme og sælge deres heste. Det er
vigtigt at det er et godt og professionelt arrangement.
Man kunne også forestille sig at forretninger kom med
deres varer og måske en rideopvisninger. Muligvis i
foråret 2014. Er der interesse og opbagning til dette ??
Marianne Thomsen og Jørn Iversen laver research og
melder tilbage på et kommende bestyrelsesmøde.

