GENERALFORSAMLING I BRAMMING RIDEKLUB
TORSDAG d. 19.03.15 kl. 19.00
Fiskerivej 5b, 6740 Bramming

1. Valg af dirigent og referant

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

2. Formandens/Bestyrelsens beretning 2014

Karsten Nielsen aflagde formandsberetning;
han kom bla. ind på de mange aktiviteter i årets
løb. Stævner, ryttermærker, fastelavn,
halloween, Tika Hestival, ridelejr, trækketurer,
byfest og Stafet for Livet; disse ting har øget
vores omsætning og givet os god reklame.
Der er med støtte fra kommunen renoveret baner
og mange vedligeholdelsesopgever blev klaret
på arbejdsdagen.
Der er investeret en del i nye elevheste.
Der blev også gjort opmærksom på den
store hjælpsomhed, det gode samarbejde og
det store arbejde som støtteklubben,
stævneudvalg, undervisere og forældre yder.
Mange har Fiskerivej 5b som deres andet hjem
og vi vil fortsat være klubben med den gode
tone.
Se hele formandens beretning på hjemmeside.

3.Forelæggelse af det reviderede regnskab 2014 Regnskabet er lagt frem; af væsentlige punkter
til godkendelse.
kan nævnes at det kommunale tilskud først
effektueret ca. 3/4 år senere.
Regnskabet er godkendt af
Generalforsamlingnen.
4. Budget 2015

Budget er lagt efter det nuværende
aktivitetsnuveau, - der budgetteres med et
forventet overskud på ca. 10.000 kr.

5. Fastsættelse af kontingent

Kontigentet 2016 sættes op med 25 kr. for både
børn og voksne. ( 425 kr. og 625 kr. )

6.Indkomne forslag til dagsordenen

Ingen indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter
og revisor samt dennes suppleant.

Katrina og Jette genvælges. Tina og Britt
genvælges som suppleanter.
Torben Rimmer vælges som revisor og Anne de
Renouar som suppleant.

8. Eventuelt

Under evt. blev reglerne for facilitetskort ridset
op. Se opslag i rytterstuen og på hjemmesiden.

Næste møde : 05.05.15 kl. 19.30

Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde:
Formand Karsten Nielsen
Næstformand og sekretær Jette Rasmussen
Kasserer Tina P. Jørgensen
Medlem Katrina Gissemann
Medlem Toni Raben
1. Suppleant Tina Melton
2. Suppleant Britt N. Lynnerup
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