
 Generalforsamling 25.02.2015 

1. Valg af dirigent 

Lisbeth Dahl blev valgt som dirigent 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt 

 

3. Ranglistevindere/Klubmestre – uddeling af pokaler. 

Ranglistevindere: 

Spring Pony: Victoria Suzette Kahr/Irish Jumper 

Spring Hest: Mille Lykke Jørgensen/ Rinkenæs Chico 

Dressur Pony: Annica Frederiksen/Tony (ikke tilstede) 

Dressur Hest: Marie-Louise Larsen/ Don Cerutti 

 

Klubmestre: 

Dressur Pony: Karoline Lassen/ Golden Starlight (ikke tilstede) 

Dressur Hest: Simone Kühle Pedersen/ Sarkozy 

Klubmesterskab stævnet i springing i December blev aflyst. 

 

4. Årsberetning 

Årsberetningen er godkendt 

 

5. Regnskab 

Regnskab blev fremlagt af kasserer, og blev godkendt. 

Der var i 2014 105 medlemmer, samt 5 passive medlemmer. 

Der bruges ikke penge på bestyrelsesmøder etc. 

Biksen ser ud som et dårlig resultat, men det er lidt svært at beregne resultat for denne. Mad til 

hjælpere etc til stævner går fra biksen, og nu har der været mindre aktivitet i biksen da vi har haft 

pølsevogn en gang, og den var lukket under et stævne pga for lidt hjælpere. 

 

6. Kontingent 

Der var forslag fra bestyrelsen om øgning af kontingent, pga at vi må forvente at måtte købe mere 

hjælp til stævner. Men mister vi måske medlemmer ved at øge kontingenten? Det blev besluttet at 

vi ser det an til næste år, og ser hvordan økonomien er dette år hvis vi køber hjælp med nuværende 

kontingent. Der var enighed om at vi kunne bruge penge på hjælp. Men vi kan ikke købe al hjælp, 

så vi har jo stadig behov for frivillige. 

Bestyrelsen trækker derfor forslaget, og ser det an til næste år. 

 

7. Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 

 



8. Valg af bestyrelse 

Der var simpelthen ikke nok folk tilstede for at vi kunne vælge en ny bestyrelse. Der bliver derfor 

indkaldt til ekstraordineret årsmøde Torsdag 19. marts kl 19, på Kastaniegården (Faxe Ridecenter). 

Indkaldelsen lægges på hjemmesiden samt på Facebook. 

 

9. Udvalg  

Udgår, og tages op igen på det ekstraordinære årsmødet. 

 

10. Eventuelt 

Kan hjælperlisten komme på hjemmesiden tidligere? 

Sekretariat dressurstævne: Der sidder en fra dressurudvalget + en hjælper der.  

Der er stort behov for mere hjælp i springudvalget. 

  


