Referat af Generalforsamling d. 30 marts 2016 kl. 19.30
1. Valg af dirigent
Bertha Lund blev valgt som dirigent af generalforsamlingen.
2. Formandens beretning
Jette fremlægger formandens beretning.
3. Forelæggelse af årsregnskab
Jette fremlagde åresregnskabet for 2015 med hjælp fra Tia.
Der var spørgsmål til lokaleomkostninger s. 8.
Det blev uddybet med anlægsudgifter til Haven, 2 ridehusbunde og anlæg af møddingsplads som de tungeste udgifter.
Budget 2016
Der blev spurgt ind til om, der forventedes større udgift til boksleje eller om man forventede større aktivitet.
Der forventes større aktivitet - Flere opstaldere i 2016 end i 2015. Dermed også mere undervisning - større indtægt.
Der blev spurgt ind til om faldet på lokaleomkostninger i 2016 skyldes engangsinvesteringer i 2015.
Der er tale om engangsudgifter på renovering/dræning af haven og udbedring af mødding og ridehusbunde.
4. Fastsættelse af kontingent for året 2016
Rettelse - Kontingent for året 2017
Ingen ændring af kontigent
5. Indkomne forslag
-Forslag om udendørs opsadlingsplads
Jette argumenterede for, at der ikke skal være en udendørs opsadlingsplads pga sikkerhedsmæssige årsager. Ligeledes
har der været klager over heste på sportspladsen.
-Spørgsmål vedr. hø og halm foran boksdørene om aftenen/natten. Bekymring for brandspåsættelse og spærring af
flugtveje.
Der blev drøftet procedurer og det blev vedtaget, at der generelt ikke lægges hø og halm foran boksen om natten, men
at der kan dispenseres i særlige tilfælde.
Forslag om 2 stævneudvalg - Et dressurudvalg og springstævneudvalg.
Ønske om at lægge sin energi, der hvor interessen er.
Et overordnet udvalg med underudvalg af spring, dressur, cafeteria og materialer.
Liste med navne på deltagere i stævneudvalg udarbejdes.
Forslag om fastsættelse af dato til møde i stævneudvalg kommer snarest.
Der arbejdes på sponsorer.
6. Valg af bestyrelse
Mette Guul træder ud af bestyrelsen og Rikke Mølhave ønsker ikke genvalg.
Vibeke Lauridsen er valgt ind i bestyrelsen.
7. Valg af suppleanter
Der skal vælges 2 suppleanter
Tine Løndal
Tina Gustavson
8. Valg af revisor
Tom Filstrup er genvalgt. Vil gerne deltage på bestyrelsesmøder, for at få indblik i og give indspark i forhold til
økonomien.
9. Eventuelt
Der henstilles til bestyrelsen at der som fast punkt på referat fra bestyrelsesmøder er en løbende opdatering af
økonomien.
Spørgsmål vedr. heste i elevstalden. Kommer der snart nye elevheste til elevstalden? Der arbejdes på nye heste til
elevstalden.
Forslag - Ønsker om hestene til elevstalden mangfoldiggøres, så alle kan have øjne og ører åbne.
En henstilling til at alt, der står DAR på, skal lægges tilbage til elevstalden.
Hvem er kontaktperson for elevskolen, når Jane stopper?
En af beridereleverne bliver kontaktperson for elevstalden.
Hjemmesiden - hvem har ansvar for den? Henvendelser kan rettes til Karin Dieperink.
Der er to facebookgrupper. Kan den ene facebookgruppe lukkes?

Tine og Joan kigger på det.
Cafeteriaet er ulækkert. Hvem står for at rydde op i cafeteriaet?
Generelt problem med oprydning. Man skal rydde op efter sig selv over alt. I stalden, i ridehuset, i cafeteriaet.
En appel - Ryd op efter jer selv og ret jer efter de fælles regler.
Forslag om stalddag med efterfølgende ryttermøde, hvor regler kan drøftes og standarder sættes.

