
Generalforsamling 13. marts 2016
L. Valg af dirigent

Gerhard blev valgt som dirigent

2. Bestyrelsen aflægger beretning

Formanden aflagde beretning, der blev godkendt

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

a. Regnskabet viser et underskud på kr. 1.615 kr. negativ kapitalalkt. t9.tLZkr.
b. lndregnet voltige kr. 5.738 kr. + diff. Voltigedragter 706 kr. = 7.444 kr.

Regnskabet blev forklaret og godkendt

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår voksenkontingentet hævet til 500 kr. årligt

Motivering:

Fradrag i kommunalt tilskud lokale: 7.789 k.127 medlemmer = 288 kr.

Kontingent DRF 108 kr. = 395 kr.

Endvidere betales kontingent fremover 1 gang årligt, med forfald 1. januar

Kontingentforhøjelsen blev vedtaget

5. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår, at der dannes en støtteforening, der kan støtte økonomisk og til forskellige

opgaveløsninger.

VibetalerkontingenttilDansk Rideforbund foralle medlemmer-også selvom de ikke rider. Derfor

Ønsker bestyrelsen, at medlemmer der ikke rider går ud af klubben men indgår i en støtteforening i

stedet for.

StØtteforeningen kan bidrage med:

Forplejning i forbindelse med arrangementer på rideskolen (kantinen)

Arbejdsweekend m. maling af spring

Forældrenetværk

6. Valg af formand

Anette Krarup modtager genvalg

Anette blev valgt

7. Valg af 6vrige bestyrelsesmedlemmer

På valg er Anette Krarup og Gerhard Jensen - begge modtager genvalg

Anette og Gerhard blev valgt

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Bettina Gregersen modtager genvalg. En yderligere vakant skal besættes: Bestyrelsen foreslår

Naja Noe-Nygaard

Begge blev valgt

9. Valg af 1 juniorrepræsentant og l juniorsuppleant

Caitlin Graham-Pedersen og lben Dlnes Petersen modtager genvalg

Begge blev valgt

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Lotte Hillers som revisorer og Jette som revisorsuppleant

Der lægges op til at der ændres i vedtægterne, så det ikke er nØdvendigt med to revisorer.



Det blev besluttet at danne et voltigeudvalg. Louise Askbo og Bettina Gregersen blev valgt til
udvalget. Andre kan vælges efterfølgende.

11. Eventuelt

Fremover vil generalforsamlingen blive holdt i marts måned. Det lægges ind i vedtægterne.

Der blev spurgt om bestyrelsen gør sig tanker om hvad der sker, hvis klubben ikke fortsat modtager

penge fra staten (Jokeren). Svaret er, at sponsorater skal være med til at sikre Økonomien. Hvis

klubben mister tilskuddet fra staten (Jokeren) vil bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær

generalforsamling.

Anja reklamerede for muligheden for at være vagt på Grøn Koncert den 3l-. juli. Der er lavet et

opslag på opslagstavlen, som man kan skrive sig på.

Der blev uddelt vandrepokaler:

Voltige:

L. Holdet iVoltige

Dressur

Lise-Lotte Holm (Krølle)på hest

Ellen på pony

Spring

Julie Jacobsen på pony

Distance

Hanne Haagen Hansen


