Referat af

Ordinær Generalforsamling i Stevns Rideklub
20. februar 2018
1. Valg af dirigent: Christina Sveigaard
2. Valg af referent: Andrea Marchsteiner
3. Valg af to stemmetællere: Hans Christian Jensen og Estelle Iburg Sørensen
4. Formandens beretning v/ Hanne Schnack
Jeg vil gerne takke jer alle for et godt år med mange gode arrangementer.
Den 7. april havde vi besøg af Michael Søgård, der kom og underviste. Arrangementet var et
samarbejde med Stald Vesterskov, og trak en del ryttere til – både som tilskuere og til
undervisningen.
Påsken brugte vi på at male spring. Hans Jørgen var så flink at lægge værksted og garager til, så vi
kunne komme i læ for regnen. Det er vi meget taknemlige for, for ellers var springene aldrig blevet
så flotte, som de faktisk blev.
Vores første stævne i år blev afholdt d. 22.-23. april, hvor vi også afviklede Stevnsmesterskabet.
Samtidig var vi så heldige at blive udvalgt til at afholde kvalifikationsklasser til Dansk
Rideforbunds 100-års jubilæumsturnering. Det trak en masse ryttere til vores stævne, og gav rigtig
god stemning.
Den 17.-18. juni afholde vi vores andet stævne, der også forløb som planlagt. Vi var så heldige at
have en god speaker til at dække vores to stævner, og det gav en masse god energi, sjov og ballade.
Den 17. august havde vi besøg af hestetandlæge Mette Aarup, der holdte et spændende foredrag om
hestens mund og tænder. Det blev en rigtig hyggelig og lærerig aften.
Vores sidste stævne skulle afholdes d. 16.-17. september, men de store mængder regn betød
desværre, at vi måtte aflyse. Det var vi ikke den eneste rideklub, der måtte gøre i denne periode,
men det var naturligvis rigtig ærgerligt. Vi valgte sikkerheden, og derfor tog vi den svære beslutning
at aflyse. Det betyder desværre også, at vi i 2017 ikke fik afholdt Klubmesterskab.
Den 8. oktober fik vi besøg af heste- og menneske fysioterapeut Kathrine Dybdahl, der holdte en
klinik og behandling af rytter, og derefter observation af rytter til hest. Det var ganske lærerigt for
alle deltagere.
Den 9. november holdte vi miljøtræning i samarbejde med Stald Vesterskov. Det var et hyggeligt
arrangement, selvom der ikke kom mange deltagere udefra.
I slutningen af november stod den på lærerigt foderforedrag ved Sankt Hippolyt, hvor både
foderkonsulent og foderforhandler var tilstede.
Traditionen tro havde vi en hyggelig juletur – atter i samarbejde med Stald Vesterskov. Her sluttede
vi turen af i rytterstuen med æbleskiver og hygge.
Det seneste arrangement stod på tøndeslagning til fastelavn i ridehuset. Et arrangement der forløb

som planlagt.
Nu går vi et nyt år i møde, og vi må desværre tage afsked med en stor del af bestyrelsen. Det
betyder også, at vi bliver et nyt stærkt hold, der tager hul på det nye år i fællesskab.
Vi satser på at holde lige så mange gode arrangementer i det nye år, også for juniorerne. Og så håber
vi at vejrguderne er lidt mere med os i år!
5. Revideret regnskab: Regnskabet fremlægges af kasser Mette Holde Sidor. Der er ingen spørgsmål
til regnskabet, der derfor godkendes.
6. Fastsættelse af kontingent: Vi fastholder det samme lave kontingent.
7. Behandling af indkomne forslag: Ingen indkomne forslag at behandle.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Mette Holde Sidor (modtager ikke genvalg), Andrea Marchsteiner (modtager ikke
genval), Tina Skovlund Hermansen (modtager ikke genvalg), Hanne Schnack (modtager genvalg)
Hanne Schnack bliver genvalgt til bestyrelsen, og Hans Christian Jensen, Kamilla S. Jørgensen,
Louise Herup Jensen, Estelle Iburg Sørensen bliver valgt ind som nye bestyrelsesmedlemmer.
Den nye bestyrelse mødes indenfor de næste 14. dage og konstituerer sig.
9. Valg af juniorrepræsentanter:
Louise Graulund Jensen fortsætter. Mille Kristensen vælges som anden juniorrepræsentant.
10. Valg af suppleanter:
På valg er: Christina Sveigaard (modtager ikke genvalg), Fie Munch (modtager ikke genvalg)
Helena Demescko og Ulla Brixtofte
Juniorsuppleant: Louise Graulund Jensen
11. Valg af revisor: Majbritt Jensen
Revisorsuppleant: Andrea Marchsteiner
12. Eventuelt:
Der ønskes en bedre koordinering af udvalg. Der bliver indkaldt til udvalgsmøde, hvor der oprettes
udvalg, når bestyrelsen har konstitueret sig.
Helena Demescko, Charlotte Jensen og Connie Skov vil gerne stå for Biksen i 2018.

