Referat fra NVR's generalforsamling onsdag d. 5. februar 2020
i Svebøllehallen kl. 19.00
Tilstede var ca. 40 personer, hvoraf 20 havde stemmeret.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent:
Dorthe blev valgt.
2. Valg af stemmetællere:
Tanja Hansen og Janni Høj.
3. Formanden aflægger beretning:
Se særskilt bilag.
4. Udvalgsformænd aflægger beretning:
Juniorudvalg (Luna/Camilla) – Juniorerne holdt 2 stævner i løbet af året med stor
tilslutning. I jubilæumsåret var der gjort ekstra ud af rosetter og det var lykkedes at samle
mange flotte sponsorgaver. Det var nemt at få hjælpere til disse 2 stævner og mange tilskuer,
betød stor omsætning i kiosken.
Ridelejren blev en succes, selvom der ikke var mange deltagere. Der blev lavet nye
aktiviteter, som f.eks. rytteryoga og skattejagt samt alle de ældre aktiviter. Ud over dette
blev der også investeret i et nyt hegn på ridelejren samt hegnsbatteri.
Valg af juniorudvalg - Sille Lundgaard, Frederikke Hansen, Amalie Brændholt, Laura
Vinding, Vanilla Mathilde Linde, Monica Olivius, Laura Søndergaard og Laura Larsen.
Springudvalg (Lars) – I løbet af året er hegnet omkring springbanen blevet repareret. Der er
lavet et speciel NVR spring, som vi desværre ikke nåede at få i brug, men som vil være klar
til den nye sæson. Der skal males en del spring og suppleres med flere nye bomme, især til
opvarmningsbanen. Dette er alle meget velkomne til at hjælpe med, og skal blot tage fat i
Lars, hvis man har tid og lyst til selv at male et spring, udenfor de ordinære arbejdsdage.
Til stævnerne savnede Lars hjælp på banen, især til banebygning dagen før, hvor der den ene
gang, kun dukkede en enkelt op for at hjælpe.
Materialeudvalg (Jimmi) – Vandbeholderne er blevet bygget sammen, så de er blevet
nemmere at fylde og pumpe fra. Den røde traktor er sendt på værksted i vinter, men det er
ikke sikkert det kan betale sig, at få den lavet.
Kioskudvalg (Charlotte var syg) – Flot overskud i år.
Øvrige udvalg – var ikke repræsenteret.

Uddeling af gaver og pokaler mv.:
Ærespræmier:
Handicap rytter Katrine Kristensen, Danmarksmester mv.
Anden plads ved Nordisk Mesterskab mv, Mathild Fovsholm, pony dressur
Distriktsmester pony spring, Sille Lundsaard
Nr. 2 til distriktsmesterskab og vinder af haflinger racemesterskab, Sara Hansen

Ranglistepokaler 2019:
Spring hest – Lilianna Sørensen / Johnny Cash
Spring pony – Sara Hansen / Stuart Engly
Dressur hest – Lærke Sigaard / Vesterdams Pandia
Dressur pony – Mathilde Fovsholm / Quoster de L'aube
Pokaler og erstatningsbægre blev uddelt og billeder blev taget til hjemmesiden.
Årets medlem: Tasja Jørgensen
Årets hjælper: Jesper Jepsen
5. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse:
Lille underskud, men tilfredsstillende. Færre stævnedage har både givet færre indtægter og
udgifter. Flot overskud i kiosken. Har modtaget tilskud fra DIF til færdiggørelsen af Bane 1.
Godkendt uden bemærkninger.
6. Fastsættelse af kontingent 2020
Uændret.
7. Behandling af indkomne forslag:
Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen.
Ændringerne blev vedtaget. Nye vedtægter er vedhæftet som bilag.
8. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter i henhold til § 8:
Det var ikke nødvendigt at stemme:
Formand (Tanja Hansen, nyvalgt for 1 år)
Næstformand (Kimmi Ny Linde, nyvalgt)
Kasserer (Mette Elmelund, nyvalgt)
Sekretær (Nanna Neergaard, nyvalgt for 1 år)
Dressurudvalgsformand (Julie Haukohl, nyvalgt)
Terræn, spring- og militaryformand (Lars Misser, genvalgt)
Materiel- og anlægsformand (Christian Hansen, nyvalgt for 1 år)
2 suppleanter (Lilianna Sørensen og Malene Pedersen, nyvalgt)
1 revisor (Leise Steensen, nyvalgt)
Revisorsuppleant (Dorthe Larsen, nyvalgt)

Valg til udvalg:
Sponsorudvalg (Luna H. Larsen, nyvalgt)
Kioskudvalg (Charlotte Herhold, genvalgt)
Hjælperudvalg (Julie L. Rose, nyvalgt)

9. Eventuelt:
Afgående formand/næstformand Luna L. Larsen, som har valgt at stoppe i bestyrelsen, blev
takket for indsatsen og modtog en buket. Det samme blev afgående kasserer Leise Steensen
efter 10 år i bestyrelsen, samt afgående materialeformand Jimmy Andreassen, sekretær
Camilla Jørgensen og næstformand/suppleant Camilla Steensen.
Den nye formand Tanja Hansen oplyste alle stævnedatoerne i 2020. Disse vil blive lagt på
hjemmesiden.
Der har generelt manglet hjælpere i løbet af året. Der er mange måder at hjælpe på, man kan
selv tage i klubben og male, beskære eller fjerne ukrudt, hvis man ikke lige kan til stævner
eller arbejdsdage. Dette skal blot aftales med bestyrelsen. Bage en kage til stævner eller
arbejdsdage er også meget velkomment. Der vil blive lagt hjælperskemaer ud i
facebookgruppen forud for stævnerne, hvor man også kan tilmelde sig.
Afgående formand sluttede af med at takke for det fine fremmøde og god ro og orden.

Referent: Leise Steensen

