Generalforsamling
Onsdag den 23.03.2022 kl. 19.00
Referat
1. Valg af dirigent og referent:
Thomas Jensen blev valgt som dirigent og Stine Sølbeck valgt som referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Formand, Lars Jessen, aflagde bestyrelsens beretning for 2021.
Se hele bestyrelsens beretning som bilag.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2021 v. Christina Vedel-Birch Andersen
Indtægter:
Der er faldende medlemskaber – særligt på voksne (over 18 år)
Ligeledes ses det, at der har været et fald på partindtægter i perioden.
Lidt færre opstaldede heste i vinter 2021.
Corona hjælpepuljerne har været en stor støtte i regnskabet. Uden hjælpepuljerne ville vi
været kommet ud med et underskud på omkring 50.000 kr.
Udgifter:
Lønninger er stigende på undervisere.
Kontingenter og gebyrer for foreningerne er stigende.
Der har været besparelser på foder og strøelse, dette i sammenhæng med færre elevheste,
men også ved stor opmærksomhed på de små besparelser og udnyttelse af det ekstra jord
vi har til rådighed pt.
4. Budgetforslag
Budget 2022 er gennemgået v. Christina Vedel-Birch Andersen
Spørgsmål, muligheder og drøftelser er gennemgået i plenum.
Vi kigger ind i et snævret budget.
5. Fastsættelse af kontingent:
Kontingent fastholdes på nuværende lejde.
6. Behandling af indkomne forslag.
Kan der gøres mere for mulighed for ridning for private opstaldere/ brugere af hallen i
dagtimerne i hverdagene?
Evt. mulighed for at ride i den ene ende af hallen – feks. ved trækkerholdene.
Ridehusbund er ikke god. Kan en privat indsamling til ny bund sættes i gang?

Arrangementer i klubben (weekender)?
Halplan – kan der reserveres mindre fast i halplanen?
Alle indkommende forslag er ved generalforsamlingen drøftet og alle deltagere har haft
mulighed for at komme med input for og imod forslagene.
De indkommende ønsker vil alle blive behandlet og besvaret i kommende referater fra
bestyrelsen.

7. Valg til bestyrelsen (2-årig):
Opstillede kandidater til bestyrelsesposterne: Claus Hansen, Jane Uhrenholdt, Britt
Lynnerup, Jane Dueholm
Valgt: Jane Uhrenholdt, Britt Lynnerup, Jane Dueholm
Bestyrelsen konstituerer sig inden 14 dage efter generalforsamlingen jævnfør
vedtægterne.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen (1-årig):
Opstillede kandidater til suppleantposterne: Anja Jensen, Rasmus Pedersen.
Anja Jensen blev valgt som 1. suppleant og Rasmus Pedersen valgt som 2. suppleant.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Louise Thomsen blev igen valgt som revisor.
10. Eventuelt
Undervisning:
Forslag om mere opfordring og reklame for privat undervisning ved klubbens undervisere.
Støtteklubben:
Støtteklubben mangler hjælpende hænder. De bærende kræfter gennem mange år i
støtteklubben trækker sig ud og uden nye frivillige som vil tage ansvaret for dette arbejde,
er støtteklubben truet med nedlukning.
Janni Schneider melder sig til at gå ind i det, men ingen kan bære opgaven alene – der skal
flere til.
Måske helt nytænkning af hvordan støtteklubben skal skrues sammen – alt er muligt.
Frivillige:
Der mangles generelt frivillige i BRK til arrangementer, arbejdsdage, ad hoc-opgaver, osv.
osv.

Der skal formidles bedre til ponyforældre og elev forældre på barrieren for at få dem
inddraget og få dem i gang med klub og hestelivet – til gavn for dem, deres børn og
klubben.
Dette kræver også at vores egne undervisere er bedre orienteret om hvad der sker i
klubben og hvad bestyrelsens planer er.

