22. februar 2013

Referat fra generalforsamlingen i Nordvestsjællands rideklub 2013
Valg af dirigent blev Jørgen Jørgensen, han udpegede to stemmetællere, det blev Anne-Grethe Berthelsen og
Ingrid Siggard.
Formanden aflægger sin beretning som vil ligge tilgængelig på klubbens hjemmeside.
Materiale formand Hardy fortæller at i 2012 har udvalget fået dommerhusene færdige med indvendigt
beklædning, der er indkøbt flere støttere og bomme til springbanen, der er investeret i en ældre traktor, som
skal erstatte den anden traktor. Der skal i år 2013 købes en havre, så vi kan ordne den nye bund på
springbanen.
Forslag fra medlem: at kunne åbne vinduer i dommertårne, da der kan blive meget varmt til stævnerne.
Dressurudvalgsformanden Tanja fortæller at 2012 har været et godt år for stævner, men at der ønskes flere
tilmeldinger. Hun fortæller om at der har været positiv feedback fra deltager, så i år 2013 skal der planlægges
bedre datoer, så stævnerne ikke lægger for tæt på andre store stævner i distriktet. Klubstævnet gav det største
overskud sidste år i forhold til C-stævnet. Derfor vil der bliver afhold to udvidet klubstævner i 2013.
Aktivitetskalender er tilgængelig på hjemmesiden. I 2012 blev der afholdt et dressurkursus af Jan
Christensen, som Janni Høj stod for at arrangere. Tanja fortæller at dette er dejligt når et medlem går ind og
hjælper ved at stå for sådan et arrangement og ser gerne at andre også hjælper hvis de skulle have det store
overskud.
Forslag fra medlem: om det er muligt at afholde et aftenstævne i dressur.
Springudvalgsformanden Kimmie er desværre ikke til stede denne aften, men det kan da fortælles at der er
søgt om et rent springstævne og et aftenstævne som skal ligge ramme for aktiviteten i 2013.
Juniorudvalgsformanden Kiki fortæller om ridelejren og deres nye tiltag med ændret pris og brug af
stævnebokse. Det har været en kæmpe succes og hun vil derfor forsætte med det tiltag i 2013, men prisen vil
da stige til 1500,- og så vil der være inkluderet andre ting i prisen. Der var booket helt op på ridelejren og der
deltog 30. Der var endda også blevet oprettet en venteliste.
Juniorudvalget:

Dem der stopper, Silja Kærgaard, Celina Larsen, Lærke Astrid Lehman.
Dem der fortsætter, Luna Lunddal Larsen, Melanie Berggren, Pouline Prahl,
Line Christensen, Laura Damgaard, Liva Julegaard.

Hjælperudvalgsformand Ida fortæller at 2012 har været et godt år med hjælpere. Det har været endnu
nemmere at skaffe hjælpere til stævner og de er begyndt selv at booke sig ind til, da de skal optjene timer for
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at kunne deltage ved klubbens aktiviteter. Dog bliver der ændret lidt i reglerne i forhold til sidste år, da det i
år ikke bliver muligt at kunne forære sine hjælpertimer til en anden, med mindre man oplyser om det samme
dag man hjælper.
Kioskudvalgsformand Josephine fortæller om at hendes koncept med billige priser har været en succes i
kiosken. Dog blev de ramt af indbrud kort før et stævne og det mistede de omkring 1500 kr på. Josephine
vælger at trække sig i 2013.
Rosenparade: Der deltog kun to junior, Luna og Melanie.
Regnskab: Godkendt. Der skal spares i 2013, så der skal ikke bruges penge på større renoveringer.
Kontingent for 2014 er samme pris 2013.
Valg af bestyrelse:


Nanna Neergaard er blevet valgt ind som sekretær.



Charlotte Mogensen er blevet valgt ind som supplant.



Betina Rasmussen er blevet valgt ind som kioskudvalgsformand.



Mogens Berggren er blevet valgt som revisor.



Ingrid Siggard og Mogens Berggren deler posten som sponserudvalgsformand.



Josephine Sundsdahl vil stå for opdatering af vores gruppe på facebook med resultater.

Evt. Medlemmer ønsker at det bliver muligt at købe klubjakker og dækner med logo så de kan reklamere for
klubben. De ønsker også at få logo på klistermærker som kan sættes på bilen.
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