Referat fra generalforsamling 8. september 2021
Fremmødte udover bestyrelsen: 11 medlemmer

DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Valg af 2 stemmetællere
Formandens beretning
Godkendelse af revideret regnskab for 2020
Fastsættelse af kontingent
Nyt fra de forskellige udvalg
- Stævne
- Sponsor og PR
- Cafeteria
- Velfærd
- Materiel
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
- Næstformand (Charlotte Høecke modtager IKKE genvalg)
- Kasserer (Jimmy Foldager modtager gerne genvalg)
- Suppleanter: 2 stk.
- Revisorer: 2 stk. + 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt

1.

Valg af dirigent: Cecilie

2.

Valg af 2 stemmetællere: Rikke og Bettina
Dirigenten bød velkommen og erklærede generalforsamlingen for åben og rettidigt indkaldt.

3.

Formand Amalie måtte desværre melde afbud grundet sygdom og formandens
beretning blev derfor oplæst af Linda.

4.

Det reviderede regnskab blev godkendt med kun få spørgsmål.

5.

Fastsættelse af kontingent: Vi skal have flere penge i klubkassen og derfor arbejdes der med en ny
struktur på medlemsskabet.
Det kommer til at betyde, at klubkontingent/stævnemedlemsskab fremover vil koste kr. 300,- pr. år
for junior og kr. 350,- pr. år for Senior. For medlemmer som ønsker at benytte sig af klubbens
faciliteter skal der derudover indløses et facilitetskort som giver ubegrænset adgang til baner og
materiel. Dette vil koste ca. kr. 30,- pr. måned. På den måde vil vi dem som bruger faciliterne bliver
opkrævet en højere ydelse end de, som blot ønsker at være medlem for at have en klub at starte

Sensitivity: Internal

stævner for. Det er vores håb, at flere stævneryttere vil melde sig ind i LØSR da vi så vil være en af de
billigste i distriktet.
I samme omgang vil klubben koble sig på Klubmodul som udover at kunne håndtere kontigent også
kan hjælpe os med mange andre administrative ting. Bestyrelsen udsender nærmere herom når vi
nærmer os årsskiftet.
Ud af de medlemmer som stemte var der 12 for den nye struktur. Ingen stemte nej.
6.

o

Nyt fra de forskellige udvalg:
o Stævne: Det kniber virkelig med, at få hjælpere til vores stæver. Hvis nogen har ideer til hvad vi
kan gøre for at få medlemmerne til at bakke mere op, er forslag velkomne.
o

Sponsor og PR: Vi vil fortsat gerne have et sponsorudvalg. Hvis nogen har tid og lyst kan
bestyrelsen kontaktes for nærmere info.

o

Cafeteria: Bettina fortsætter og Jeannette har ønsket at udtræde fra udvalget og Ninett er trådt
ind.

o

Velfærdsudvalg: Ninett og Britt vil gerne bidrage til velfærdsudvalget sammen med Rikke B som er
the Boss 😊 Næste arrangement som er i støbeskeen er julebanko og der er også tale om en senjulefrokost.

Materiel: CEO (alias; Jimmy)
Der er opsat nyt lys på dressurbanen.
Der er søgt font om nye vinduer til klubhuset – det har vi fået bevilliget og vinduerne er også kommet.
Der er ansøgt fond om nyt vandingsanlæg til ridehuset og det har vi også fået – materialer er kommet
så nu skal vi bare have lidt flere dage i ugen 😊
Vi undersøger pt muligheden for, at få mere lys på vores springbane samt lys på stien op til
springbanen så man ikke behøver at tænde lys på dressurbanen for at se vejen derop.

7.

Behandling af indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag.

8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Cecilie er trådt ind i bestyrelsen. Jimmy (kassserer) har modtaget genvalg. Bestyrelsen konstiturerer
sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsesmedlem: Ninett Rasmussen (Genvalgt)
Suppleanter: Maja og Nikoline.
Revisorer: Bodil Rasmussen og Uffe Byrlund. R-Suppleant: Charlotte Høecke
Bestyrelsen vil gerne takke Charlotte for rigtig mange års tro tjeneste og indsats!

9.
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