Referat fra generalforsamling d. 21 februar 2018
1. Valg af dirigent, Gitte Holm blev valgt
2. Formandens beretning, Kim Holm fortalte om klubbens arrangementer i 2017. Bl.a
om sommerfest, elevstævner, store stævner, juniorarrangement, fastelavn og
julefrokost. Efter dette læste Marianne Banke den indstilling op, som bestyrelsen
havde sendt til DRF, da vi mente Else Rohmann var årets ildsjæl 2017. Else fik
blomster og orden overrakt.
3. Fremlæggelse af regnskab 2017 og budget for 2018, Else fremlagde begge dele,
som blev godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent, Vi blev enige om at kontingentet forbliver uændret.
5. Behandling af indkomne forslag, alle forslag på nær 1 er til ridecenteret og ikke til
klubben.
Lys ude foran: Dorthe og Henning kigger på det.
Huller i ridehusbund efter longering: Vi skal alle være bedre til at jævne ud. Dorthe
mener at det kolde og tørre vejr forværer forholdene.
Vi ønsker skilte i stalden som viser at fodring af hestene ikke er tilladt.
Rygning forbudt i ridehal, dog tilladt at benytte E-cigaretter iflg. lovgivningen.
Det er ikke tilladt at ride med ørepropper med tale og musik. Brug af mobiltelefon er
heller ikke tilladt når man rider. (sidestilles med brug af telefon i trafikken)
Der er ønske om et kamera i ridehuset, Kirsten undersøger, hvad der er af muligheder.
6. Valg af bestyrelsen, På valg er Pia Anderskov og Flemming Foli, begge
genvælges
7. Valg af suppleanter, Pernille Foli genvælges
8. Valg af juniorrepresentanter, Lærke Foli, Mette Jyde, Caroline Lundquist og Mette
Banke vælges
9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter, Gitte Holm og Henrik Holm
fortsætter som revisorer, og Søren Bech og Kirsten Pedersen er revisorsuppleanter.
10. Eventuelt, i uge 24 afvikler klubben distriktstævne med D klasser.
I uge 31 har vi måske landstævne og i uge 33 har vi DM i ponydressur.
Vi talte en del om, hvor den 3. og nye udendørsbane skal placeres. Vi blev enige
om, at det i sidste ende, må være Dorthe, der tager beslutningen.

