Gerhard er valgt som dirigent
2. Bestyrelsens beretning 2014 har været et meget begivenhedsrigt år. Der er blevet afhold mange arrangementer –
Fastelav, sommerfest, juletræsfest, , 3 dressurstævner. Sidste stævne var der stor tilmelding så måske vi skal lave
stævner over 2 dage. Dejligt at så mange har været ude og startet stævner i andre klubber i år. Så har vi afholdt DM for
Dansk Araberforening og DM i Voltigering hvilket mange deltog i forberedelser og afholdelse af. Det var samtidig
Hanne’s 30 års jubilæum, da hun stod for det allerførste DM for Ballerup Ride klub. Alt gik efter al forventning og især
sekretariatet fik stor ros af DRF for deres flotte arbejde. Vores voltigører har klaret sig rigtig godt i år og haft rigtig mange
gode placeringer. Der er også rigtig mange distancerytter i klubben og de er kommet hjem med flotte resultater. Bl.a. har
både Hanne og Lotte gennemført 160 km på Shando og Sherif og ved DM gennemførte Hanne og Miranda 124 km. Til
sidst vil vores afgående formand gerne sige tak til alle de frivillige der har hjulpet til i 2014 - de er en del af, at det altid er
noget særligt at være en del af SRV.
3. Revideret regnskab fremlægges og godkendes.
Klubben går ud af 2014 med et underskud på kr. 72.000 fordi vi fik lagt ny ridehusbund der efterfølgende skulle lægges
om, hvilket kostede klubben kr. 56000. I februar betales den sidste rate for ridehusbunden. Underskuddet skulle dog
kunne udlignes på de næste 10 måneder ved vores løbende sponsorater. Samtidig har vi søgt et stort tilskud fra
kommunen som vi er fortrøstningsfulde med at få udbetalt så det hele ser reelt slet ikke så dårligt ud.
4. Vi har nu ændret i lovene så forælder til et barn under 18 år har stemmeret.
5. Kontingent for det kommende år vil være uændret.
6. Et forslag kom fra Gerhard om at kantinekassen bliver en formel forening under SRV. Det skal dog undersøges om
dette er muligt iht. Fødevarestyrelsens regler.
7. Valgt af formand. Ingen ny formand har meldt sig så derfor vil den nyvalgte bestyrelse konstituere sig selv.
8. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer: Christine Cleman, Karen Madsen og Anja Hagelberg er valgt.
9. Valgt af suppleanter: Tina Vorbeck og Betina Gregersen vil gerne fortsætte 1 år mere.
10. Valg af 1 juniorrepræsentant bliver Caitlin og juniorsuppleant bliver Iben.
11. Valg af revisor : Lotte Hillers
12. Evt.: Ingen input.
Klubmestrer 2014:
LD1 Rideskole pony m/hjælper – Tilde og Laban
LD1 Rideskole pony – Iben og Nicole
LC Rideskole pony – Iben og Scarlet
LD Rideskole hest – Caitlin og Amadeus
LC Rideskole hest – Caitlin og Amadeus
LD Privat pony – Alberte og Sokke
LC Privat pony – Catrine og Felix
LB Privat pony – Emilie og Celeste
LA Privat pony – Anaia og Pedro
LD Privat hest – Caroline og Krølle
LC Privat hest – Maria og Etrusco
LB Privat hest – Børge og Linus

