Referat fra ordinær generalforsamling den 28. februar 2017
1. Valg af dirigent: Ulla Brixtofte
2. Valg af referent: Christina Sveigaard
3. Valg af to stemmetællere: Ulla Brixtofte & Fie Munch
4. Bestyrelsen aflægger beretning: Meget af 2016 er gået med at etablere os på Stald Vesterskov.
Derudover har vi haft en del arrangementer: 3 stævner, foredrag med Mette Aarup, kursus i
Centreret Ridning. I 2017 har vi også planlagt 3 stævner hvor det første finder sted den 22. og 23.
april Til det stævne er vi den ene af to klubber i Distrikt 3 der er blevet udvalgt til at afholde
springkvalifikationsklasser til DRF’s 100-års jubilæumsturnering. Allerede om kort tid har vi også
et arrangement med Michael Søgaard som er en af Danmarks dygtigste beridere. Derudover
planlægges også et orienteringsridt. Vores fantastiske juniorudvalg er virkelig kommet godt i gang.
De har afholdt fællesspisning, påskejagt, juleklippekister og miljøtræning. Vi vil gerne sige en stor
tak til alle som har hjulpet, især Heidi Larsen. Sponsorudvalget har også haft travlt og der er
kommet 4 sponsoraftalen i stand. Vi vil også gerne sige en stor tak til alle vores sponsorer der har
givet flotte gaver til vores stævner. I 2016 har vi også fået sikkerhedsregler som Stald Vesterskov
også har taget til sig. Hvis nogle skulle ha’ glemt dem, så hænger de både i ridehuset og stalden.
Slutteligt er det også lykkedes at få opdateret vores vedtægter. Her i 2017 har vi kunnet byde
velkommen til nye medlemmer - som en lille klub er det vigtigt at vi står sammen og hjælper
hinanden og alle giver en hånd der hvor de kan. Vi er glade for at være på Stald Vesterskov og for
vores samarbejde.
5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse – godkendt
6. Fastsættelse af kontingent - bestyrelsens forslag godkendt
7. Behandling af indkomne forslag - ingen indkomne forslag
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Andrea Marchsteiner - valg
Tina Skovlund Christensen - genvalgt
Anders Hermansen – genvalg
9. Valg af juniorrepræsentanter:
Louise Graulund Jensen
Olivia Lyngholm Adriansen
10. Valg af 2 suppleanter samt 1 juniorsuppleant:
Fie Munch
Christina Sveigaard
Melanie Christiansen (juniorsuppleant)
11. Valg 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Revisor: Ulla Brixtofte - genvalgt
Revisorsuppleant: Estelle Iburg Sørensen

12. Udvalg - hvem vil være med (dressur, spring, sponsor, junior, biks)
Dressur: Caroline Albertsen
Spring: Andrea Marchsteiner
Sponsor: Caroline Albertsen
Junior: Christina Lyngholm
13. Eventuelt
Estelle forhører sig omkring pris på førstehjælp
Caroline har mange forslag til arrangementer
Mange ønsker ryttermærker - vi forhører os hos andre klubber på hvordan de har gjort

