REFERAT AF GENEREL FORSAMLING D. 14/3-2018

Dagsorden:
Valg af dirigent................................................................................................................................................... 1
Bestyrelsen nedlægger beretning ..................................................................................................................... 2
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse ....................................................................................... 2
Godkendelse af medlemskontingent ................................................................................................................ 3
Behandling af forslag fra bestyrelsen ................................................................................................................ 3
Behandling af indkomne forslag ........................................................................................................................ 3
Valg af bestyrelse........................................................................................................................................... 4
Valg af Juniorrepresentanter ......................................................................................................................... 4
Valg af reg. revisor ......................................................................................................................................... 4
Evt. ..................................................................................................................................................................... 4

Valg af dirigent
Ved GF. Blev Cecilie Kvist valgt som dirigent, som startede med at
konstatere at Generelforsamlingen er lovligt indkaldt.

Bestyrelsen nedlægger beretning
Frederik Kjær Jensen (Næstformanden) berettede om bestyrelsens arbejde
i det forløbne halve år, de positive tiltag og udfordringer der har været.

 Ridehusbunde er blevet renoveret
 Der er blevet forhandlet græsfolde til SVR, som skal hjælpe os med
at få flere opstaldere.
 Vi fik LED belysning i ridehuset, der både skal sparer klubben penge
fremover men også er mere miljøvenlige.
 Vi fik en rigtig god rapport fra vores sidste mesterskab og glæder og
til de næste stævner.
 Der er kommet flere opstaldere
 Vi leder efter en ny elevhest.
o Der har været stor udskiftning af personalet og undervisere
o Medlemsnedgang på 21, trods alt ikke lige så stort som sidste år

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Kasser Tine Kærsaa fremviste regnskab, som alle fik 5 min til at kigge
igennem, derefter gennegik hun det og så kunne der blive stillet
spørgsmål. Regnskabet viste at der er overskud, det overskydende beløb er
dog øremærket til afdrag på banklån og realkreditlån.
Men det viste også at der er et stort hul i vores indtægter fra
udefrakommende. Der skal derfor gøres noget ved gratisterne, der
”glemmer” at skrive sig ind i mappen, når de benytter stedet. Da det beløb
vi bliver snydt for ca. Løber op i 30.000 kr. om året

Der blev stillet spørgsmål til hø/wrap, da beløbet er lige så stort som året
før, hvor der var flere opstaldere. Dette kan skyldes flere ting, men ikke
noget vi med sikkerhed kan sige.
Der bliver sparet penge på vores mødding, fordi vi har fået en større lastbil
til at fragte containeren og John gør et godt arbejde med at fylde
containeren .
Regnskabet er godkendt

Godkendelse af medlemskontingent
Medlemskontingent for unge under 18, er beløbet 300 kr. for voksne er
det 450 kr. derudover er DRF’s beløb på ca. 50 kr. Priserne står også på
vores hjemmeside. Beløbene er godkendt til generelforsamling.

Behandling af forslag fra bestyrelsen
Vi i bestyrelsen foreslår at vedtægterne bliver ændret, så bestyrelsen
fremover kan bestå af 5-7 personer i stedet for kun 5. Dette ønsker vi da der
er mange opgaver der skal løses og vi er alle frivillige der også har andre ting
at passe. Derfor vil det lette arbejdsbyrden hvis vi er flere om at løfte
opgaverne. Dette blev godkendt

Vi foreslår også at vores juniorrepresentanter må være mellem 12 og 18
år, dette blev også godkendt.

Behandling af indkomne forslag
Der er på dette punkt ingen emner at behandle.

Valg af bestyrelse

a. Valg af bestyrelse: Frederik Kjær Jensen (næstformand), Marianne
Strømkjær Hofmann(sekretær), Lene Strømkjær og Mette Kjær Jensen
fortsætter. Derudover stiller Cecilie Kvist, Jeanette Bachmann og Mette
Feldskov op, disse blev valgt ind. Sanne Kvist og Charlotte Christensen er
vores nye suppleanter, der overtager Camilla Juuls rolle.
Formand Jørgen Svensmark ønsker at stoppe, så der skal i den nye bestyrelse
findes en ny formand.
Valg af Juniorrepresentanter

b. Og så har vi efter mange års pause fået nye juniorreprenstanter Julie
Sølund Christensen og Andrea Feldskov, disse er også valgt ind.
Valg af reg. revisor

c. Vi har valgt at fortsætte med den nuværende reg. Revisor: RevisorGruppe
v. Lilly Jeppesen.

Evt.
I evt. fortæller Janni om nogle problemer vedr. Tirsdags springningen, der gør at hun
ikke længere ønsker at være medlem af klubben, det er nogle problemer, der viser,
at der ikke er styr på håndteringen af Tirsdags spring og der skal derfor findes en
anden måde at fortsætte dette på. Vi beder Janni om at vente lidt endnu med
udmelding og vil finde en løsning på dette problem så hurtigt som muligt.
 Der bliver blandt andet foreslået at samarbejdet kommer til at hedde sig:
Rytterne betaler klubben og Thomas Uhler bliver betalt af klubben.
 Der skal betales pr. Måned og ikke pr. Gang.
Dette er IKKE en beslutning, men forslag.

Anne Strømkjær beretter om den selvegnede:
De sidder Anne Strømkjær, Lene Strømkjær, Anders Berg, Ole Gerner og
Tine Kærsaa i bestyrelsen.

De har genvalgt sig selv, medmindre andre ønsker at deltage, hvilket ingen
gjorde.
Kommunen betaler regninger og sørger for revision, så alt dette løber
næsten automatisk.
De nye tiltag fra den selvegnede er:
 Den nye bro der giver adgang til græsfoldene.
 Ny barriere i den lille hal
 Vandingsanlæg
 Vi håber på et nyt tag i den lille hal til næste år. Men der er mange
andre haller der står på listen. Så det kan godt ske at dette først
bliver i 2019, da badmintonhallens tag er i endnu større problemer
end os.

Der bliver sagt farvel og tak for god ro og orden.

