Referat af generalforsamling den 20. november 2019
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. Formandens beretning.

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

Det startede med julefrokost i december 2018. Dette arrangement trækker altid deltagere og igen kom, flere kom
ridende til. En dejlig eftermiddag med god mad, sang og højt humør. Årets julefrokost er søndag d. 8 december.

-

I januar 2019 blev der for første gang arrangeret Rytter yoga, hvor Dorthe Illeborg var instruktør. Dette udfordrede
de fremmødte på en helt ny måde

-

I januar og februar blev der også afholdt kurser med Karin Hassing om arbejdet fra jord med din hest. Disse havde
stor tilslutning og mange positive tilbagemeldinger og kunne tænkes at gentages i 2020.

-

I foråret blev der afholdt dommersekretærkursus i forsøget på at skabe interesse for denne opgave til vores
stævner. Et mindre antal deltagere deltog i dette.

-

I foråret blev der også afholdt foredrag ved Pernille Harslund og Stine Nielsen; fra Skovturspony til
Konkurrencehest, med mange interesserede medlemmer. Stine og Pernille fortalte levende om træning og om
hvilke krav der er til at ride stævner.

-

I 2019 blev der ikke afholdt ”Vinterduel” men i stedet et Vårstævne i april. Dette havde mange deltagere og også
festlige indslag såsom ”Stævnets flotteste Islandske sweater”, Olde Cup .

-

I september blev der traditionen tro afholdt Høststævne, endnu engang med flot opbakning fra rytterne

-

I oktober blev der afholdt orienteringsridt i skoven ved Gurre Sø. En dejlig søndag, hvor vejret var med rytterne. En
stor tak til Stald Allpass og Dorthe Illeborg for arrangementet.

-

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

-

Som noget nyt blev der i år lavet et Lydighedsstævne på Guldsmedegården. Dette har vakt interesse hos
medlemmerne, og det fik mange positive tilbagemeldinger med ønske om gentagelse.

-

Igennem vinteren vil der blive arrangeret Strikkeaften den første tirsdag i hver måned med start i november. En lille
gruppes samledes til den første aften 5. november, og vi håber på flere de næste gange.
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4. Kassererens gennemgang af regnskab 2018/2019 samt budget 2019/2020

Anette Hansen fremlagde regnskabet og klubbens aktuelle økonomi. Klubben har generelt set en god balance mellem
udgifter og indtægter, der giver mulighed for at gennemføre klubarrangementer. Arrangementerne har generelt gået i
nul eller givet overskud og der er et overskud på 12.000 i årets regnskab.
Det øgede antal medlemmer ønskes fastholdt i 2020.
Regnskabet for i år og budgettet for det næste år blev godkendt
Generalforsamlingen besluttede at fastholde kontingentets størrelse.

5. Indkomne forslag
-

Modtaget forslag om mulighed for TREC stævne / introduktion til denne stævneform. Nygård Ridecenter har
den bane som kræves. Dagfari har også adgang til en bane. Bestyrelsen følger op.

-

Lydighedsstævne bør gentages

6. Valg til bestyrelsen

Jf. vedtægterne var Anette Hansen og Anne Weismark Jensen på valg og blev genvalgt.
Suppleanter vælges for et år af gangen; Helle Frederiksen, suppleant, ønskede at udtræde og Helle blev takket for sin
indsats gennem årene. Hanne Nistrup og Dorthe Illeborg blev genvalgt som suppleanter. Pernille Winther Jensen blev
valgt som ny suppleant.

7. Valg af revisor

Pia Birkegård ønskede ikke genvalg. Line Albech blev valgt.

8. Eventuelt

Et ønske om arrangering af Gædingakeppni stævne blev vendt. Krav til bane og mulighed for kursus/instruktion blev
diskuteret. Mulighed for at afholde dette som træningsstævne for at kunne afvige fra banekravene undersøges
nærmere af bestyrelsen.
Rytter Yoga vil sandsynligvis blive gentaget denne vinter i et lidt andet format. Information følger.
Orienteringsridtet ønskes gentaget i 2020
Mulighed for at lave kursus med Kristina Larsson (Equine Touch behandler) ønskes undersøgt
Foredrag v. Christina Hauchschild om Island kan også være en mulig aktivitet.
Medlemmerne blev opfordret til også at sende forslag til bestyrelsen i løbet af året. Kontaktdetaljer er på
hjemmesiden.
Aftenen blev afsluttet med filmen ”Kraftur – The Last Ride”, en bevægende film hvor man følger Kraftur fra Bringu og
hans rytter Thórarinn Eymundsson fra træning og rideture hjemme i Skagafjördur, Nordisland, til Verdensmesterskabet
i 2007 i Holland.
Tak for god ro og orden – hyggelig husly hos Anne, samt dejlig mad og kage.
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