
General forsamling 10. marts 2019 kl. 12.00 

1) Valg af dirigent - Anita Støchkel er valgt. 
Generalforsamlingen er varslet lovligt.   

2) Bestyrelsen aflægger beretning 
Kort: 13 flere medlemmer. Ikke flere spillemidler efter gammel ordning. Der kan nu søges i forskellige puljer. 
Ny lejekontrakt et bedre lokale tilskud næsten 29.000 mere. Stævner og grønkoncert er med til at give penge 
i kassen så tak for hjælpen til dem gir en hånd. 
Lidt om klub pokaler sidste år og i år. 
Klubtøjprovision har gjort at vi kan give præmier til klubmestrene, Caféen har også bidraget. 
Lidt om stævner i 2018 der har været afholdt. 
Ryttermærker kurser har været afholdt i 2018 vi vil gerne gøre det igen 2019 
Aktiviteter hvor klubben har bidraget Fastelavn, Voltige, Juleshow, Julefrokost, Juleoptog i gennem Skibby 
Spørgsmål til datoer for grøn koncert 18 og 28. juli. 

3) Gennemgang af revideret regnskab. Udsendt og udleveret på mødet. Gerhard gennemgår posterne. 
Spørgsmål: Bankgebyr - budget? Vi skal betale gebyr for mobil pay. Der var kommet et nul for meget på. 
Hvorfor er ridelejren = 0. Den afregnes 100% med Hanne. Den er med i regnskabet.  

4) Fastsættelse af kontingent – Bestyrelsen forslår uændret kontingent.  For unge 350,-  og voksne 500,- (over 
18 år).  
Formanden	forslår	at	klubben	informere	yderligere	om	denne	alders	deling		

5) Behandling af indkomne forslag – Der er ikke modtaget forslag 
6) Valg af bestyrelses medlemmer 

Anja Hagelberg genopstiller og blev valgt 
Jesper Askbo genopstiller for 1 år og blev valgt 
Lotte Hillers genopstiller for 1 år og blev valgt 
Gerhard Jensen træder ud af bestyrelsen 
Naja Noe-Nygaard liver stemt ind som nyt bestyrelsesmedlem fra suppleant posten 

7) Valg af suppleant 
Børge/Maria Frimark træder ud af bestyrrelsen. 
Lasse Olsen er valgt som suppleant 
Iben Dines Pedersen er valgt som suppleant 
 

8) Catrine Graham-Pedersen er valgt som junior repræsentant og Naomi Meyer er valgt som junior suppleant 
9) Karen Madsen genopstiller som revisor og er valgt 
10) Revisor suppleant Anita Støchkel er valgt ind 
11) Evt. 

Flemming takker for Gerhards indsats 
Naja gør reklame for Grønkoncert det giver 40.000,- til klubben. 
Anja takker på indsatsen til de bestyrelsesmedlemmer der stopper. 
Ros fra medlemmerne til Anja for hendes kæmpe indsats. 


