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Formand Charlotte Schwartzlose byder velkommen. Ca. 25 medlemmer inkl bestyrelsen er mødt 

op. 

Formanden kommer med sin beretning om året der er gået. Der er afholdt stævner i dressur. 2 

aftensstævner, et c-stævne i april og et i oktober. Vi havde d- stævner i marts og november, og vi fik 

to dygtige klubmestre. Lisbeth Larsen har været behjælpelig med at arrangere bomtræning og et rid 

for dommer arrangement med Laura Adele. Klubben har skiftet bank således det fremover skal 

være nemmere at hæve penge mm. Bestyrelsen har ligeledes fået oprettet ny stævnetlf, og der er 

blevet oprettet mobilepay. Det er lykkedes os at finde en ny bestyrer til ”biksen”- Susanne, og vi 

håber på et godt samarbejde fremover. Charlotte træder tilbage som formand grundet manglende tid 

i arbejdslivet.  

Regnskabet for 2017 fremlægges og godkendes. 

I 2018 er der ændret på juniorkontingent således det er på 275 kr årligt. Der var forslag oppe på 

sidste generalforsamling, om der skulle ændres i seniorkontingent, men dette blev ikke vedtaget. 

Derfor er det uændret. Der drøftes hvilke tiltag der ellers kan gøres, så vi kan få nye medlemmer til 

klubben. Der er enighed om, at vi især skal have fokus på de unge medlemmer, og der nedsættes et 

juniorudvalg til at komme på banen med gode ideer. Vi skal ligeledes gøre mere brug af bl.a. 

sociale medier til at reklamere for klubben. Bestyrelsen søger efter medlemmer, der har lyst til at stå 

for at sætte nye arrangementer op, og vil meget gerne være behjælpelige med gode råd mm. Der 

oprettes et nyt springudvalg så der kan komme gang i vores springaktiviteter igen. 

Der er ikke kommet nogen forslag til drøftelse. 

Christina Bjørndahl: Kasserer og Formand Charlotte Schwartzlose ønsker ikke genvalg 

Valg af ny bestyrelse: 

Kamille Larsen, Eva Stoltze, Marie Louise Larsen, Karina Reinsmark Madsen, Fie Munck 

Fie Munck er valgt som kasserer 

Bestyrelsessuppleant: Josefine Enevoldsen 

Revisor: Charlotte Schwartzlose 

Aktivitetsudvalg: Josefine Enevoldsen, Rebecca Larsen, Sif friis lehman, Isabella Larsen, Clara 

Scheel 

Springudvalg: Jeanette riis Karlsen, Linda Zacho, Dorte Carl 

Uddeling af pokaler til: 

Clars Scheel Klubmester i dressur for pony på Sunzet Early Golden Russet. Rebecca Larsen blev 

klubmester i dressur for hest på Brogaardens Armantic. 

Ranglistevindere: jeanette riis karlsen på Lille T vandt i spring for hest. Mille Andersen på Keizer 

vandt spring for pony. Eva Stoltze på Smooth Diamond vandt i dressur for hest, og Clara Scheel på 

Sunset Early Golden Russet i dressur for pony. Stort tillykke til de dygtige ryttere. 


