Referat Generalforsamling Torsdag 28/2-19
Valg af dirigent – Margit bliver valgt
Formandens beretning.
Eva aflægger beretning om hvilke aktiviteter der har været i årets løb.
Vi afholdte distriktsmesterskab individuelt for hest og pony. Det gik godt men det er ikke
rigtig noget klubben ønsker at gentage da det kostede rigtig mange penge at afholde.
Tak til Louise for at arrangere Tina Lund kursus og til Lisbeth for at afholde bomtræning og
rid for dommer.
Fie og ML har ansøgt vaskerifonden om penge til et kursus med Joachim Thomsen i Marts
måned 2019 så klubbens medlemmer kan deltage til en fordelagtig pris.
Rebecca tilføjer at vi har fået ny springunderviser – Jonathan Hvalsøe Saul.
Forslag vedtaget omkring at bestyrelsesmedlemmer ikke skal have refunderet kontingent
længere.
Økonomien:
Vi startede hårdt ud med nogle lidt hårde udgifter i starten af året, og lidt udgifter ved Tina
Lund, som bestyrelsen valgte at godkende.
Der blev også skåret ned på huslejen.
Der er et lille fald i medlemstallet.
Vi har haft en del stævner, og fået en del erfaring, og har nu valgt at gå striks efter reglerne.
Der har også været en god indtægt ved kurser og aktiviteter.
I bestyrelsen er der taget en beslutning om at alle arrangementer og lign. Skal som
udgangspunkt altid gå i 0 eller skal give et overskud.
Der er også blevet søgt fonde til arrangementer som vi har været heldige at få støtte til.
Regnskabet er godkendt
Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen forslår at kontingentet holdes på det nuværende niveau. Forslaget blev vedtaget.
Indkomne forslag
Der er ikke kommet nogen indkomne forslag.

Valg af to nye bestyrelsesmedlemmer.
Fie nominerer Kamilla Jørgensen til at stille op til bestyrelsen – det er oplyst til
generalforsamlingen at Kamila er medlem af bestyrelsen i SRK.
Kamilla er stemt ind i bestyrelsen.
Camilla Dyssekilde er også valgt
Margit Agerskov Poulsen som suppleant
Dorte Karl som revisor
Nedsættelse af udvalg
Dressurudvalg. Camilla Dyssekilde, Marie-Louise, Larsen, Fie Munck – freelancer Eva Stolze
Springudvalg. Dorte Karl, Linda Zacho – Tulle Lund har senere hen også besluttet sig for at gå i
springudvalget.
Hvis der er nogen der ønsker at sidde i aktivitetsudvalget eller ungdomsudvalget skal de
kontakte bestyrelsen.
Afsked til Eva Stolze og Kamille Larsen, der fik en buket hver for det store arbejde de har lagt i
klubben.
Margit Agerskov Poulsen ønsker at komme af med tjansen som ranglistefører Camilla
Dyssekilde overtager.
Uddeling af pokaler til ranglistevinderne og klubmestre.
Vinder af rangliste pony spring – Mille Andersen
Hest Spring – Linda Zacho
Klubmester spring Pony – Isabella Larsen
Klubmester spring hest – Rebecca Larsen
Ranglistevinder hest dressur – Marie-Louise Larsen
Klubmester Hest dressur – Fie Munck
Ranglistevinder og klubmester pony dressur – Clara Scheel
Tak for en god aften
Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig og rollefordelingen er således:
Formand Camilla Hjort Dyssekilde
Næstformand / Sekretær Josefine Enevoldsen
Kasserer Fie Munck
Menige medlemmer: Marie-Louise Larsen og Kamilla Jørgensen.

