Referat fra generalforsamling i Hovgaard Rideklub d. 27/2-2019
1. Valg af dirigent
Gitte Holm vælges, Det konstateres, at generalforsamlingen er rettidigt
indkaldt.
2. Formandes beretning.
Kim læste op, hvad der var foregået af arrangementer i 2018.
Årets ildsjæl Gitte Rasmussen blev kåret. Udover Gitte R. var der andre
nominerede: Malene Lundquist, Mie Vejlø og Jasmin Filander.
3. Fremlæggelsen af regnskab 2018 og budget for 2019.
I 2018 havde vi ikke så stort overskud som i 2017, men stadig et resultat,
som vi kan være godt tilfredse med.
4. Fastsættelse af kontigent.
Der var enighed om ikke at ændre i kontingenterne
5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke kommet nogle skriftlige forslag til drøftelse
6. Valg af bestyrelsen
På valg var Kim Holm, Ann Magill og Marianne Banke.
Kim ønskede ikke genvalg, Ann og Marianne vil gerne fortsætte.
Ann og Marianne genvælges, derudover vælges Stine Lasthein og Pernille
Hedelund. Stine Vælges til formand.
7. Valg af suppleanter
Pernille Foli genvælges og derudover vælges Mie Vejlø
8. Valg af juniorrepræsentanter og suppleanter
Lærke Foli, Amalie Rosager, Johanne Lasthein og Ida Hedelund vælges
9. Valg af 2 revisor og 2 revisorsuppleanter.
Henrik Holm og Gitte Holm genvælges til revisorer, og Kirsten Pedersen og
Søren Bech fortsætter som suppleanter.

10. Eventuelt
Der informeres om at vi kan spare på strømmen ved at slukke lamperne i
ridehuset, hvis det ikke benyttes. Pærerne kan godt tåle at blive slukket og
tændt.

Nogle ønsker sig en "opstigningsdims" der bliver bygget ind i barrieren.
Nogle ønsker sig en trappe, der kan hægtes på ved døren op til cafeteriet, til
når der er elevstævner.
Dorthe Rohmann synes det vil være godt med en ekstra rytterstue i hjørnet af
ridehuset. Det kan evt. være en vogn, der kan flyttes.
Nogle mener vi har et problem med fugle/ råger på taget af ridehuset.
Nogle ønsker sig (mere) lys mellem stald og ridehus.
Nogle ønsker sig et kamera i ridehuset, f.eks. til brug ved undervisning. Stine
Lasthein forhører sig i håndboldklubben.

