25. marts 2014

Referat for generalforsamling i Nordvestsjællands rideklub
onsdag d. 5. februar 2014.
Valg af dirigent blev Jørgen Jørgensen. Egon blev valgt som stemmetæller og der var 17 stemmeberettiget og
i alt 27 deltager ved dette års generalforsamling. Selve generalforsamlingen er varslet i ordentlig tid.
Formanden aflægger sin beretning og den bliver godkendt. – vil blive lagt på hjemmesiden.
 Materiale formand: Hardy fortæller at vi i 2013 har holdt sparre år, men trods dette har vi ofret et nyt
hegn på bane 3, som er blevet en fast ponybane, så der også er mulighed for ponyerne at have noget
at træne på til hverdag. Hækken er klippet ved indgangen til traktoren og der er blevet ryddet ud i
rummet, for at der er mere plads til begge traktorer.
 Dressurudvalgsformand: Tanja fortæller at 2013 har været et godt år. Der har været mange hold af
sted og repræsenteret klubben flot. Blandt andet et hold til DM. Der er stadig tale om et evt.
aftenstævne i løbet af sæsonen.
 Springudvalgsformand: Kimmie fortæller at det har været et godt år med en masse tilmeldinger til
vores stævner, især vores aftenstævne var en kæmpe succes. Vi har afholdt tre kurser med Linnea
Ericsson, med meget stort interesse fra vores medlemmer.
 Kioskudvalgsformand: Ikke til stede ved generalforsamlingen. Dog kan det siges at kiosken havde et
pænt overskud i 2013. Hun ønsker ikke genvalg, men vil meget gerne hjælpe kommende formand
med at handle.
 Juniorudvalgsformand: Kiki fortæller at ridelejren gik godt. Der var solskin hele ugen og en masse
nye ansigter. Tilslutningen har ikke været så stor i 2013 som året før, og dette kan skyldes at den
ligger så tidligt i ferien. Hun vil derfor i 2014 afholde ridelejren i uge 32. De lavede et pænt
overskud og ønsker derfor et nyt badebassin.
Juniorudvalget:
Dem der stopper: Melanie Bergren.
Dem der forsætter: Liva Julegaard, Laura Damgaard, Pouline Prahl, Line Arge Christensen og Luna
Lunddal Larsen.
Nye medlemmer: Anna Steensen, Camilla Steensen og Rikke Pedersen.
 Hjælperudvalgsformand: Ida fortæller at det har været et godt med mange hjælper, hun syntes vi skal
prøve at stile imod at lave et kursus for hjælpere, så alle kan lære hvordan man kan hjælpe på
springbanen, så vi får en super flow i programmet.
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Regnskab: Godkendt. 2013 har været et sparre år og vi har lavet et pænt overskud. Vi har prøvet at sparre de
steder, hvor vores medlemmer ikke kan mærke det så meget og vi brugte derfor stadig penge på vores
klubmesterskab, som medlemmer er særligt glade for med så flotte præmier.
Kontingent er fastsat for næste år, ingen stigning.
Der er ingen indkommende forslag.
Valg af bestyrelse:
I år var tilslutningen til posterne så stor at der var nødvendigt med en afstemning. Dette er vi utroligt glade
for. Dog mangler der stadig en til Kiosken og vi håber meget at en snart melder sig, da stævner ikke er det
samme uden en kiosk.


Næstformand: Kiki Larsen, genvalgt.



Kasserer: Leise Steensen, genvalgt.



Dressurudvalgsformand: Tanja Hansen, genvalgt.



Springudvalgsformand: Kimmie Linde, genvalgt.



2 suppleanter: Charlotte Mandahl Mogensen, genvalgt. Cianne Særmark.



Revisor: Anette Rasmussen og Ingrid Siggaard.



Revisorsuppleant: Niels Mogensen.



Sponserudvalg: Josephine Sundsdahl, Morten Rose og Ingrid Siggaard.



Kioskudvalgsformand: Stadig på valg.



Hjælperudvalg: Ida Larsen, genvalgt.

Evt. Der er blevet talt om nyt relement, nye OUT-regler og regler i forhold til transporttilskud.
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