Referat af
Generalforsamling
Onsdag den 25. februar kl. 19.30
Dagsorden ifølge vedtægter: Generalforsamlingen et lovligt varslet.
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Valg af dirigent – Nicolai
Valg af referent – Lisbeth
Valg af 2 stemmetællere - Katrine, Stine
Bestyrelsen aflagde beretning - Beretningen blev fremlagt af Jacob - ingen spørgsmål
Det reviderede regnskab fremlagt til godkendelse - Susanne, Katrine og Rikke fremlagde regnskab.
Obs - vi blev nødt til at købe ny traktor i 2014 med et 5-årigt lån. Derfor har vi fokus på et 5-årigt
budget. Regnskabet blev godkendt.
Fastsættelse af kontingent - Jacob fremlagde kontingentændringer. Voksen partsridning hæves så
de tilsvarer børnepartsridning, dvs. stiger med 50 kr/md. Egen hest stiger med 10 kr/md. Alle
undervisningstimer stiger med 5 kr/md. Kontingent stiger 5 kr/md. Giver samlet ca. 25.000 mere
om året. Ændringerne blev godkendt og betyder at økonomien burde løbe rundt.
Behandling af indkomne forslag - ingen forslag fra medlemmer.
a. Forslag fra bestyrelsen - ændringer af vedtægter primært vedr. ændringer i kontingentopkrævning. Ændringerne blev godkendt.
Valg til bestyrelsen - på valg var Rikke, Lea og Mia.
a. Mia villig til genvalg. Nye medlemmer: Lisbeth Korte Hansen, Stine Hansen og Kerstin
Geitner. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde.
Valg juniorbestyrelsen - Zenia bliver formand for sidste gang. Johanne er valgt og de har af
generalforsamlingen fået mandat til at finde yderligere 1 bestyrelsesmedlem og 3 suppleanter
Valg af revisor og revisor-suppleant (valgt for 1 år ad gangen) - som revisor er valgt Jens Peter
Hansen (Zenia’s far). Som revisor-suppleant blev Rikke (afgående kasserer) valgt
Valg af formænd til stævneudvalg, aktivitetsudvalg og teknisk udvalg.
a. Stævneudvalg – Mia (Næstformand)
b. Aktivitetsudvalg - Opgaverne har været varetager af stævneudvalget. Hvis der kommer et
behov (og hænder til det) vil det blive oprettet igen.
c. Teknisk udvalg (handyman) – Jacob (Formand)
d. Sponsorudvalg - Anne Andersen
e. Det kunne være godt med et Cafehyp udvalg
Eventuelt
a. Ponygames stævner: Der skal lånes 2 rideskoleponyer tre gange. Bestyrelsen gav tilladelse
til det.
b. Zenia vil gerne deltage i breddeudvalg i DRF.
c. Opdatere vedtægter med at ansatte ikke må sidde i bestyrelsen.

