Generalforsamling
Torsdag den 17.06.2021 kl. 19.00
Referat
1. Valg af dirigent og referent:
Karsten Nielsen blev valgt som dirigent og Stine Sølbeck valgt som referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Formand, Lars Jessen, aflagde bestyrelsens beretning for ultimo 2020 og primo 2021.
Se hele bestyrelsens beretning som bilag.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2020 v. Christina Vedel-Birch Andersen
Indtægter:
Der er faldende medlemskaber – særligt på børn/ unge undr 18.
Ligeledes ses det, at der har været et fald på partindtægter i perioden.
Lidt færre opstaldede heste i 2020.
Corona hjælpepuljerne har været en stor støtte i regnskabet.
Udgifter:
Væsentlig besparelse på, at elevhestene i 2020 var ude på døgnfold i en længere periode.
Baner blev ordnet og gav en ekstra udgift på nogle poster.
4. Budgetforslag
Der er taget stor udgangspunkt i budgettet for 2020 da vi fortsat er i en usikker periode.
Der er igen ansøgt om corona hjælpepuljen.
Der håbes på, at der kan blive en ridelejr i efterårsferien, da det var for usikkert at holde
den på sædvanlig tid (første uge i sommerferien).
Der er prioriteret køb af en elevhest i denne regnskabsperiode.
Der er valgt, at elevhestene ikke i år skal følge sidste års plan med længere periode på
græs.
Der skal omlægges folde, for at få genetableret ordentlige fold forhold efter de store
mængder vand der har lagt på markerne. Dræningen har ikke været på klubbens regning,
men der er budgetteret med materialer til reetablering af markerne.
5. Fastsættelse af kontingent:
Uændret kontingent godkendt

6. Behandling af indkomne forslag.
Der er ingen indkommende forslag.
7. Valg til bestyrelsen (2-årig):
Opstillede kandidater til bestyrelsesposterne: Irene Poulsen (genvalg), Karina Lilholt
Quebec, Britt Lynnerup, Christina Vedel-Birch Andersen (genvalg).
Valgt: Karina Lilholt Quebec, Christina Vedel-Birch Andersen.
Bestyrelsen konstituerer sig inden 14 dage efter generalforsamlingen jævnfør
vedtægterne.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen (1-årig):
Opstillede kandidater til suppleantposterne: Britt Lynnerup, Jannie Schneider, Christinna
Poulsen.
Jannie Schneider blev valgt som 1. suppleant og Christinna Poulsen valgt som 2. suppleant.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Louise Thomsen blev valgt som revisor.
10. Eventuelt
Undervisning:
•
Der er ønske om undervisningsmuligheder på et højere plan for privatryttere.
•
Der er ønske om at gøre klubben mere henvendt til de voksne ryttere også. Evt. med
mulighed for elevundervisning på rideskolens heste.
•
Ønske om mere breddeaktiviteter for elever/ ryttere.
•
Spørgsmål på om undervisningen igen kommer tilbage til 1 time pr. hold. Der er
oplyst, at det er planen, at det kommer tilbage på 1 time, men ikke på nuværende
tidspunkt – forventes ikke før efter sommerferien.
Beretning fra støtteklubben:
Støtteklubben mangler hjælpende hænder – så kontakt dem endelig, hvis du har tid og lyst
til at bruge lidt tid sammen med dem.
Støtteklubben forventer at indkalde til et informationsmøde omkring støtteklubben og evt.
stævneudvalget. Forventet dato (forbeholdt ret til ændring) er den 16.08.2021.

