Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 13. november 2014
1. Valg af dirigent.
Sigrid valgt.
Generalforsamlingen er varslet korrekt.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
Lone aflagde beretning. Beretningen vedhæftes referatet på hjemmesiden.
Vi skal være obs på om der af sikkerhedsmæssige hensyn skal være en ekstra dør i den lille hal.
Beretning godkendt.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Svend forelagde/gennemgik regnskabet. Regnskabet lægges på hjemmesiden.
De større indtægter skyldes ridefysioterapien og rideundervisningen.
Den lille ridehal kommer ca. til at koste 120.000 kr. Hvoraf hallerne betaler halvdelen af de 100.000 kr. eks.
moms. Udgiften til den lille hal fremgår ikke af regnskabet.
Vordingborg kommune har ændret på lokalestøtten, så den fremover ikke betales aconto, men bagud. Det
betyder et øget likviditetstræk i et år.
4. Behandling af indkomne forslag.
- Ingen indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
- På valg: Sara Rolvung, Svend Sand, Marie Riegels Melchior. Ingen ønsker genvalg.
- Lone Christensen ønsker ikke at fortsætte. Nyt bestyrelsesmedlem skal vælges for 1 år.
Medlemmer på valg. Peter Brinch, Lars Kristensen, Mathilde Hansen, Louise Jessen.
Hvem der skal sidde for et år vælges på førstkommende bestyrelsesmøde.
6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Karsten Ring og Ulf Kølle vælges som revisorer.
Thomas Schoman vælges som revisorsuppleant.
7. Eventuelt.
Mathilde: ang. ridefyssen - stopper Marianne til sommer.
Marie: det er Marianne udmelding.
Lone: så må man prøve at tiltrække andre med ydernummer.
Marie: det gælder om som klub at gøre sig attraktiv overfor en ny køber/fysioterapeut. Faciliteter osv.
Hanne: skuret ved den lille hal hvem ejer det og står for vedligehold.
Ulf: det er ridehallernes halvtaget og springskuret.
Line: dejlig rideskolestævnedag.
Sigrid: foreslår et afsiddes sted til rygerne. Den nye bestyrelse burde arbejde videre med en ny rygepolitik.

Ulf: har hørt at øvelsesterrænet skal hegnet og foreslår bestyrelsen at de kontakter dem og foreslår
isætning af selvlukkende låger.

