Referat fra Generalforsamling den 21. februar 2013.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Formandens beretning
revideret regnskab forelægges til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Oprettelse af et udvalg: ridelaug SAR
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelse.
Følgende er på valg:
• Charlotte Hannibal, modtager genvalg
• Maria Stryhn, modtager genvalg
• Tanja Pless, modtager genvalg
Charlotte Munch ønsker at fratræde bestyrelsesposten, der ønskes valgt en ny,
som ifølge vedtægterne er på valg igen om et år.
Juniormedlemmer:
• Emily Lundquist, modtager genvalg
• Sofie Vennike, modtager ikke genvalg
7. Valg af suppleanter.
Følgende er på valg:
• Karina Romme, modtager genvalg
• Sanne Vennike, modtager genvalg
8. Valg af revisorer
Følgende er på valg:
• Gitte Pilemand, modtager genvalg
• Kristen Würtz, modtager genvalg
9. Eventuelt, herunder eventuelle valg til udvalg i klubben.

Ad. 1:

U

Til dirigent blev Hans H. Storm. Hans H. Storm konstaterede at generalforsamling var indvarslet på
lovlig vis.
Ad. 2: Formanden Charlotte Munch fremlagde formandsberetning – denne kan ses på
hjemmesiden under bestyrelsen – formandsberetning.

U

Ad. 3:

U

Regnskab forelagt og gennemgået af kasseren Charlotte Hannibal. Regnskabet blev godkendt på
generalforsamlingen. Klubben kom ud af året 2012 med et lille overskud på 26.000 kr.
Ad. 4:
Det blev vedtaget at oprette et udvalg til ridelaug. Til dette udvalg meldte Bende Herneth og
Charlotte Munch sig. Der skal desuden være en repræsentant fra bestyrelsen. Denne bliver valgt
når bestyrelsen har konstitueret sig.
Ad. 5:
Ingen stigning i år.
Ad. 6:
Nyt medlem til bestyrelsen blev Pia Mikkelsen.
Til juniorudvalget blev valgt Sabrina Pilemand.
Ad. 7:
Genvalg
Ad. 8:
Genvalg
Ad. 9: Eventuelt.
Dorit Kruse takkede på sin og Bjarnes vegne Charlotte Munch for godt samarbejde i den tid
Charlotte har været i bestyrelsen og som formand. Specielt tak til perioden 2008 – 2009.
Takkede samtidig de opstalder/medlemmer der til dagligt hjælper med at trække heste ud og ind i
denne tid hvor Bjarne går meget dårligt.

Jette Pedersen ønsker at udtræde af sikkerhedsudvalget. Tilbageværende medlem i dette udvalg
er Randi Storm.

Janne Bæktoft forespørger om man kan blive bedre til at skrive på tavle, rette på hjemmesiden
under undervisningstider, hvis man ikke bruger dem. Det er ærgerligt at have ventet på at
undervisningen ophører, for så at finde ud af, når man kommer, at der ingen har været.
Janne Jensen er startet WE træning søndage mellem kl. 18‐20. Interesserede kan henvende sig til
Janne.

Janne Jensen minder om Workshop – Hestemund med Christina – den 23. marts 2013.

Distanceudvalget ønsker flere medlemmer. Henvendelse til Hans H. Storm hvis man er
interesseret.

Uddeling af pokaler:
Skulderklappokalen gik til Charlotte Munch.
Poul Kruses vandrefad gik til Lenette Lundquist.
Rangliste:
Pony Dressur 1. Sofie Berg
2. Sabrina Pilemand
3. Channe Bech Pedersen
Pony Spring 1. Sasha Bech Pedersen
2. Sofie Berg
3. Channe Bech Pedersen
Heste Dressur

1. Ida Christiansen
2. Lenette Lundquist
3‐ Michelle Johansen

Heste Spring

1. Maria Nielsen
2. Linda Tillquist
3. Josefine Voss Madsen

Der var fremmødt 48 til generelforsamlingen. Disse dejlige mennesker nød efter
generalforsamlingen et let traktement bestående af lækker sandwich, kaffe og kage – leveret af
restaurant Sukkertoppen.
Ref.
Aase Eriksen

