Referat af generalforsamling den 21. november 2018
1. Valg af dirigent
Kirsten Bryde Rasmussen blev valgt som dirigent. Kirsten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt.

2. Valg af referent
Kristina Bech Jensen blev valgt som referent.

3. Bestyrelsens beretning.
Luna Bormeth aflagde beretning og gennemgik klubbens arrangementer siden seneste generalforsamling:
-

Det startede med julefrokost i december 2017. Der var mange deltagere, flere kom ridende til og det var
en hyggelig eftermiddag med mad udefra, sang og pakkeleg. Konceptet med maden kommer udefra
gentages også i år til julefrokosten 9. december.

-

Klubben holdt i februar ”Vinterduel/firmakeppni” med stor tilslutning inkl. venteliste og god feedback.
Vi skal være klar på at hjælpere som melder sig, også får muligheden for at hjælpe, og ikke kommer
uden grund.

-

Massagekursus v. Maj- Britt Damgaard med mulighed for at prøve evnerne på hestene, blev en succes
og en hyggelig dag. Både med teori, frokost og praktiske øvelser.

-

Karin Hassing kursus om genoptræning havde sen, men fin tilslutning, og der var ønske om flere kurser.

-

Høststævnet blev afholdt på Fogdegården som 1-dags-stævne d.1 september, med flere unge ryttere
samt 1.gangs stævneryttere. Positive tilbagemeldinger. Efterfølgende middag inkluderede gæster som
medbragte musik, sange og historier fra Hildingurs tidlige år.

-

Klubben havde i oktober en aften med foredragsholder fra St. Hippolyt, med fokus på grovfoder. Meget
positivt.

-

Til årets Brugtmarked var der også god tilslutning, med mange varer til salg og flot fremmøde.

-

Endnu et kursus med Karin Hassing, vedr. arbejdet fra jorden, blev afholdt i november. Også her var der
mange deltagere, og endnu et er under planlægning i starten af 2019.

Kommunikation til medlemmer har været øget i det seneste år, via nyhedsbrevene. Sådan vil det fortsætte,
sammen med opslag på Facebook og hjemmesiden.
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4. Kassererens gennemgang af regnskab 2017/2018 samt budget 2018/2019
Stine Nielsen gennemgik på vegne af Anette Hansen regnskabet og klubbens aktuelle økonomi. Klubben har
generelt set en god balance mellem udgifter og indtægter, der giver mulighed for at gennemføre
klubarrangementer.
Vi har aktuelt 80 medlemmer.
Kontingentet opkræves via Sporti. Generalforsamlingen besluttede at fastholde kontingentets størrelse.

5. Indkomne forslag
-

-

Modtaget forslag om kursus med Marianne Florman, samt med Christina Larsen (Walk to Ride).
Marianne Flormans kurser havde mange allerede været på og antages at være i den dyre ende. Christina
Larsens oplæg vil bestyrelsen følge op på.
Forslag om tilskud til Hedeland, stillet af bestyrelsen, med oplæg om 100 kr pr medlem (=8000 kr). Dette
blev der stemt om under eventuelt.

6. Valg til bestyrelsen
Jf. vedtægterne var Luna Bormeth på valg som formand, og blev valgt. Helle Frederiksen var på valg og ønskede
at udtræde. Kristina Bech Jensen blev valgt ind i bestyrelsen.
Helle Frederiksen, Hanne Nistrup og Dorthe Illeborg blev valgt som suppleanter.

7. Valg af revisor
Pia Birkegård blev genvalgt.

8. Eventuelt
Forslag om tilskud til Hedeland blev enstemmigt vedtaget. Mulighederne for Hildingurs medlemmer også kan
bruge Hedeland til aktiviteter blev vendt. Stævneanlægget er under DI-regi og bookes der. En fællestur med
”lokal guide” vil måske være en mulighed og som der vil blive arbejdet på fra bestyrelsens side.
Kursus v. Claus Toftegaard var et ønske. Muligheder/pris følges der op på af bestyrelsen, muligvis et
aftenforedrag i fællesskab med andre klubber og ”Ikke-islænder” ryttere.
Orienteringsridt, som også er blevet afholdt for år tilbage forsøges genoptaget, muligvis til foråret, ellers en
efterårsaktivitet. Desuden var der også en snak om mulighed for terrænspringning.
Henvendelse fra Dagfari om støtte af deres kandidat til Naturrådet. Udfordringer ved brug af skovene som rytter
i forhold til mountainbikefolket og andre brugere blev debatteret. Generelt skal der bruges noget energi på at
påvirke den politiske side, så vores muligheder for at bruge skoven ikke forringes yderligere. Muligheden for et
møde med skovrideren vil måske kunne lade sig gøre. Også involvering i Helsingør Ridelaug blev diskuteret, og
der følges op på dette.
Rytter-Yoga workshop vil der blive arbejdet på, som udgangspunkt i foråret. Klubbens muligheder for at få
adgang til kommunale lokaler blev taget op.
Nyt Karin Hassing kursus i starten af 2019 er ved at blive arrangeret. Indehold samt placering skal undersøges
yderligere.
Tak for god ro og orden, hyggeligt husly på Skovgård samt dejlig mad og kage.
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