
 

 

Sensitivity: Internal 

Referat fra generalforsamling 15. juni 2020 

Fremmødte udover bestyrelsen: 5 medlemmer  

 

Dagsorden:  

 

1.  Valg af dirigent  

2.  Valg af 2 stemmetællere  

3.  Formandens beretning  

4.  Godkendelse af revideret regnskab for 2019 

5.  Fastsættelse af kontingent  

6.  Nyt fra de forskellige udvalg  

o Stævne  

o Sponsor og PR  

o Cafeteria  

o Velfærd  

o Materiel  

7.  Behandling af indkomne forslag  

8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

 På valg er:  

 o Formand (Brian Jørgensen ikke genvalg)   

 o Sekretær (Linda Reib modtager genvalg)  

 o Bestyrelsesmedlem (Ninett Rasmussen modtager genvalg)  

 o Suppleanter: 2 stk.  

 o Revisor: 2 stk. + 1 revisorsuppleant.  

9. Evt.  

 

 

1.  Valg af dirigent: Charlotte 

 

2.  Valg af 2 stemmetællere: Cille og Rikke 

 

Dirigenten bød velkommen og erklærede generalforsamlingen for åben og rettidigt 

indkaldt.  

 

3.  Brian oplæste formandens beretning og denne blev godkendt.  

4. Det reviderede regnskab blev godkendt med kun få spørgsmål.  

5.  Fastsættelse af kontingent: Forbliver uændret.  
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6.  Nyt fra de forskellige udvalg:  

o Stævne: Vi har jo været lidt i corona-stampe men nu er der åbnet igen og vi 

byder velkommen til vores første stævne i dressur og spring den 4+5/7. 

Derudover har vi planlagt stævne med klubmesterskab i dressur den 15+16/8 og i 

spring den 26/9. Udover det, har vi ansøgt om at få udvidet med en dressurdag 

den 27/9 som erstatning for det stævne vi måtte aflyse i marts måned. 

Vi har også planer om et stævne i dressur den 27+28/2. 

o Sponsor og PR: Derer brug for nye hænder i sponsorudvalget for at få det op at 

køre igen. Hvis nogen sidder med lysten og tiden så kontakt bestyrelsen. 

o Cafeteria: Bettina og Jeannette fortsætter deres cafeteria udvalg. Derudover har 

Heidi Erkeby og Rikke Hvenegaard Jensen meldt sig under fanen.  

o Velfærd: Velfærdsudvalget var desværre ikke til stede, men vi har haft nogle 

forrygende fester og arrangementer med stor tilslutning i 2019 så det er bare så 

skønt. 

o Materiel: CEO (alias; Jimmy) Vi har ansøgt en fond om midler til ekstra lys på den 

udendørs dressurbane og det har vi fået 😊  

Der er lavet trappe op til en ny tilskuerplads ved springbanen.  

Nyt skur på springbanen til materiel er stort set færdigt. 

En lille bøn; hvis noget går i stykker så meld det ind asap. Vi har materiel for at det 

skal blive brugt og det kan ske at der er noget som går i stykker, men giv en 

melding så vi kan få det repareret.  

 

7. Behandling af indkomne forslag:  

 

Bestyrelsen havde modtaget forslag til småændringer i vores vedtægter. Disse blev 

godkendt og vil kunne ses på hjemmesiden snarest.  

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Efter valg er posterne fordelt som følger:  

o Formand: Amalie Wagner  

o Sekretær: Linda Reib (Genvalgt)  

o Bestyrelsesmedlem: Ninett Rasmussen (Genvalgt)  

o Suppleanter: Cecilie Emily Witthøfft og Rikke Rünitz  

o Revisorer: Bodil Rasmussen og Uffe Byrlund. R-Suppleant: Brian Jørgensen  

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=792384254&ref=br_rs
https://www.facebook.com/profile.php?id=1601738417&ref=br_rs
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9.  Eventuelt:  

 

Flere medlemmer giver udtryk for et behov for at kunne bruge ridehuset i 

sommerperioden og efterspørger derfor vanding. Bestyrelsen tager en dialog 

med gårdejer og melder løsning ud snarest.  

Der bliver også efterlyst hyppigere harvning af baner (dagligt). Bestyrelse tager 

også dette op på møde og afsøger en løsning. 

Et medlem skyder lidt på undervisningsplanen er meget omfattende efterhånden 

og efterlyser, at man permanent får nedskrevet de tider man har fået tildelt hvis 

man ikke skal bruge dem. Det er ikke bestyrelsens opfattelse at det er et stort 

problem da man skal melde evt. aflysninger ud hvis der er afbud men henstiller til, 

at man får nedskrevet tiden så den kan blive tilrettet planen hvis man ikke ønsker 

at gøre brug af den fremadrettet. I øvrigt kan det tilføjes, at undervisningsplanen 

bliver gennemgået / man skal ansøge påny 2 gange om året netop for at 

afdække det for daværende behov. 

Et medlem har rettet henvendelse til bestyrelsen ang. Problemet med støvede 

baner. Jimmy har en ansøgning under behandling hos Egedal Kommune som skal 

dække omkostninger forbundet med at blande et stof i toplaget som 1. skal 

holde på det vand som kommer (regnvand og dug) og 2. skal binde støvet. Vi 

venter spændt på en afgørelse og vil også i bestyrelsen drøfte evt. anden 

økonomisk mulighed for at få denne løsning etableret asap. 

 

 
 


