Generalforsamling d. 25.03.2021 Virtuelt
1. Valg af dirigent
Grundet generalforsamlingen bliver afholdt online over zoom, vil Camilla Hjort Dyssekilde agerer som
dirigent, da hun har stor erfaring med zoom.
2. Formandens beretning.
Det har været noget af et år, men vi nåede alligevel nogle arrangementer og stævner.
I februar afholdte vi bomtræning med Line Juul Pedersen – det var en stor succes, hvor flere gav til kende at
det var et arrangement de gerne ønskede flere af.
I marts skulle vi have afholdt et stævne d. 14-15, som desværre måtte aflyses pga. corona. Desværre var
det et stævne med stor tilslutning, og det var et meget stort arbejde at få tilbagebetalt startgebyret.
D. 18. marts måtte der lukkes ned for al klubaktivitet samt at Faxe ridecenteret måtte lukke helt ned for alle
udefrakommende.
Vores D-stævne i april blev ligeledes aflyst.
D. 9 september fik vi afholdt et D-stævne i spring om aftenen. Det var en stor succes. Der kunne dog bruges
flere hjælpere – især med op og aftagning af bane.
Vi afholdte for første gang diamantcuppen, som blev sponsoreret af Sydkysten diamantboring. Der var fuldt
hus, og tilmed venteliste. Et virkelig godt stævne, som vi håber på kan gentage sig.
I Oktober afholdte vi igen bomtræning med Line, med et ønske om at begynde at gøre det til et månedligt
arrangement.
D. 14 oktober afholdte vi endnu et aften D-stævne spring. Der var igen stor interesse for stævnet, godt fyldt
op.
D. 24-25 oktober afholdte vi et D-stævne i dressur.
I november afholdte vi igen bomtræning med Line Juul Pedersen.
D. 21-22 december afholdte vi klubmesterskab som det eneste, det var et svært stævne at afholde grundet
de restriktioner vi var underlagt. Vi fik afholdt stævnet – på trods af ”Rid og Skrid” konceptet.
D. 3 december blev der igen afholdt bomtræning.
Vi havde planlagt et springkursus med Christine Birksted, dette blev vi desværre nødt til at aflyse, da der
grundet Corona igen kom skærpede restriktioner.
Der håbes på at 2021 bliver et bedre år med flere stævner og kurser.
3. Det reviderede regnskab:
Rent økonomisk er vi blevet reddet af hjælpepakkerne, og de stævner vi har haft har været rimelig
rentable. Vi har mistet en del medlemmer, men vi har også formået at få over 37000 kr. i Coronapulje, som
er med til at dække tab af medlemmer, stævnestart, facilitetskort, kurser mm.

Det er lykkedes os at komme ud med et plus på over 13000kr. Det var ikke budgetteret med det, vi havde
budgetteret med det skulle gå i 0. Men vi var heldige at vi fik ekstra tilskud fra Faxe kommune, samt en
fond i hus fra Nordea på 5000kr.
Vi har fået et pænt tilskud, og vi har så ikke haft lige så mange udgifter som vi plejer at have til stævner,
gebyrer til DRF, udgifter til kurser osv.
Vi har penge liggende til et dressurkursus. Men det ville være synd at afholde det hvis vi ikke kunne afholde
det under normale vilkår.
Folk er velkomne til at komme med gode ideer til hvilke kurser osv. da vi har penge stående til afholdelse til
dette.
En ide fra medlem, er at sørge for at 2019 kolonnen er med, så man kan sætte 2020 ved siden af og
sammenligne de to år.
4. Fastansættelse af kontingent.
Vi har ikke som bestyrelse lagt op til kontingents ændring. Vi foreslår vi fastholder det nuværende
kontingents niveau. Det bliver vedtaget.
5. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke kommet nogle indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Camilla er på valg – ønsker ikke genvalg.
Kamilla er på valg – ønsker genvalg.
Fie Munck foreslår Lene Olsen.
Lene Olsen og Kamilla Jørgensen kommer i bestyrelsen
Bestyrelsen består dermed af:
Formand: Lene Olsen
Næstformand: Josefine Enevoldsen
Kasserer: Fie Munck
Bestyrelsesmedlem: Kamilla Schou Jørgensen
Bestyrelsesmedlem: Marie-Louise Larsen
7. Valg af suppleanter:
Margit Agerskov Poulsen forsætter som suppleant.
8. Valg af revisor.
Dorte Carl forsætter som revisor.
9. Fastsættelse af udvalg.

Da dem som sad i springudvalget ikke længere ønsker at være en del af det. Foreslås det at lave et generelt
stævneudvalg. Det skal dog siges det er et stort arbejde, og der skal bruges frivillige kræfter til at afholde
stævner. Hvis nogen ønsker at være med i stævneudvalget eller lign. Skal de være velkomne til at kontakte
nedenstående.
Stævneudvalg: Marie-Louise Larsen, Kamilla Schou Jørgensen, Josefine Enevoldsen.
Det er også brug for hjælp med at finde sponsorer, frivillige hjælpere til selve stævnerne mm. Hvis nogen
ønsker at hjælpe med dette må i meget gerne kontakte bestyrelsen.
Vi har ikke haft aktivitetsudvalg, men behøver ikke være en stop for at medlemmer kommer med gode
ideer og input til hvilke kurser osv.
Evt. kigge på terræntræning med Mia igen.
10. Eventuelt.
Der er ikke noget ved eventuelt.
11. pokaler
Ranglistevindere:
Dressur hest 2020: Camilla Hjort Dyssekilde & Drisdal´s Flying Tossiko
Hest spring 2020: Mille Lykke Jørgensen & Belle Amour
Dressur pony 2020: Sille Lykke Møldrup & Finesse
Spring pony 2020: Mia Maja Moesby Hansen & Baltic Hexia
Klubmesterskabvindere:
Dressur Hest 2020: June Kelberg Smith & Minos
Dressur Pony 2020: Clara Scheel & Ping Pong
Spring Hest 2020: Rebecca Larsen & Brogårdens Armantic
Spring pony 2020: Mia Maja Moesby Hansen & Baltic Hexia

Det var afslutningen på generalforsamlingen.
Vi siger tak for kampen til Camilla Hjort Dyssekilde, som har modtaget blomster og en lille gave for hendes
arbejde i klubben.
Første bestyrelsesmøde for den nye bestyrelse er d. 15 kl. 18.30.

