Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 14.11.19.
1. Valg af dirigent og referent.
Sigrid valgt til dirigent.
Sara valgt til referent.
2. Formandens beretning.
Beretning oplæst af Jesper.
Beretning vedlægges referat.
Ingen kommentarer.
3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Liv fremlagde regnskabet.
Regnskab vedlagt referatet.
Sigrid – flot regnskab. Flot det er vendt fra underskud til overskud.
Sofie - Der vil blive søgt flere tilskud og fonde i det næste år, når der er kommet et overblik
4. Behandling af indkomne forslag.
Fra medlemmerne er der ingen indkomne forslag.
4.a. Bestyrelsen foreslår endelig vedtagelse af de ændringer som blev drøftet d. 20. Juni
2019 på den ekstraordinære generalforsamling.
Dorte – ulige antal istedet for lige. 5 istedet for 4.
Se vedlagt forslag.
I forslaget ændres fra 5-7. Længere ned ændres til 5.
Afstemning – alle stemmer for.
4.b.
Sissi – ændring af ord kan give en anden fortolkning. Derfor skal det endelige forslag
fremlægges medlemmerne inden en generalforsamling. Så det kan godkendes på en
generalforsamling.
Liv – retning af grammatik og stavefejl.
Sigrid – synes man skal rådføre sig med Sissi.
Jesper – stemme om layout og ordlyd. Kan man det?
Sofie – havde rettet ord som den ædle hest, til hest. Og lavet overskrifter så de var
nemmere at finde rundt i. Sissi kan bare få det udleverede til gennemsyn.
Sigrid – nogen der stemmer imod at layout og ordlyd tilrettes?
Forslag vedtaget.
5. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret beløb.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Liv er på valg – vil gerne genopstille.
Sofie er på valg – vil gerne genopstille.
Stella er på valg – vil gerne genopstille.
Sara er på valg – vil gerne genopstille.
Laila har valgt at trække sig.
Cecilie Carlsen ønsker at stille op.
Cecilie valgt.
Bestyrelsen består nu af:
Jesper Voigts
Sofie Jensen
Liv Kliving
Vibeke Sandorff Larsen
Stella Hansen
Cecilie Carlsen
Sara Rolvung
7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
Revisorer:
Karsten Ring
Ulf Kølle
Revisorsuppleant:
Thomas Schomann
8. Evt.
Hanne – hvorfor er det ene toilet aflåst.
Liv – vi arbejder på det og det er en haster.
Sigrid – tak til bestyrelsen. Gode idéer. Der vægtes ligeligt rideskole, fys og privatryttere.
Ridehuskort ( til dem der har hest stående hos Sigrid følger dette med, andre der låner eller rider
skal selv have kort samt medlemsskab)
Cecilie – formuleringen på hjemmesiden omkring dette (ridehuskort) er kringlet.
Sofie – det arbejdes der på.
Dorte – fri springtid
Viber – det arbejdes der på.
Sofie – springundervisning. Formuleringen på hjemmesiden er mærkelig og den skal vi kigge på.
Cecilie – Mie har flere ryttere end Simone, måske skulle hun have en fast tid?
Jesper – flere springryttere end dressur. Det skal vi se på i bestyrelsen.
Sissi – opfordre til dialog med fys og spring.
Liv – har dokumentation for en korrespondance med Simone mht. sæsonplanlægning.

Hanne – skovkort og Petersgaard.
Sara – vi er i forhandling med Petersgaard.

