
Generalforsamling 26.02.2019 

1) Fejring af championats vindere i 2018 

Pony dressur – Sara Friis 

Hest dressur – Mathilde Heinze 

Spring pony – Sofie Nørgaard Larsen 

 

2) Fejring af æresmedlem 2018   

Indstillet – Louise Rubin, Dina, Mark, Helle, Karina H,  

Æresmedlem er – Lene Nørgaard Larsen 

3) Valg af dirigent 

Karina H valgt som dirigent 

Dirigenten bekræfter at generalforsamlingen er lovlig indkaldt 

4) Formandens beretning 

2018 har sportsligt været en stor succes. Rideforbundet har også fået øje på os mht. spring, 

og har forespurgt om vi ville være værter for et springstævne B for heste. Solrøds spring piger har 

gjort det meget godt i 2018. Ligesom Helena Graungård også har gjort det meget fint i militæry. 

Formanden minder os alle om at nærværet er vigtigst. Der er to arrangementer i støbeskeen, 

fordrag om Hestens tænder samt en foredrag af politiet vedr. transport af heste. 

Opfording til fælles hjælp til stævner og en meget stor tak til alle hjælper som er med til at løfte i 

flok. 

Formandens beretning blev godkendt. 

5) Godkendelse af regnskab 2018 

Kedeligt regnskab – vi har ikke brugt ret mange penge, vi har afdraget det meste af vores 

ridehusbund, samt har vi skoret kassen på stævner. 

Regnskabet blev godkendt 

6) Fastsættelse af kontingent 

Ingen ændring af kontigent – dette blev godkendt 

7) Indkommende forslag 

Ingen forslag – men skulle der komme nogle under mødet så kommer de med under evt. 

8) Valg til bestyrelsen 

a) Kasser vælges for 2 år (Christina er villig til genvalg) 

Christina blev genvalgt 

b) Bestyrelsesmedlem vælges for 2 år (Linda er villig til genvalg) 

Linda  blev genvalgt 

c) Bestyrelsesmedlem vælges for 2 år (Gitte er villig til genvalg) 

Gitte blev genvalgt 

d) 1 supp. til bestyrelsen vælges for 2 år (Marlene er villig til genvalg) 

Malene blev genvalgt 

9) Valg af revisorer 

Mette og Tine ønsker genvalg og blev begge valgt 

10) Valg til sportsudvalg 

Karina H, Louise L, Malene (som rep fra bestyrelsen), Linda, Michelle og Christina fortsætter 



11) Valg til cafeteriaudvalg 

Gitte, Louise Nielsen, Lene, Iben  

12) Valg til materialeudvalg 

Søren, Marck, Michael, Dan  

13) Valg til sponsorudvalg 

Maibritt, Louise R, Helle, Dina 

14) Valg til juniorudvalg 

Klara, Julie, Nicoline, Viktoria, Emilie,  

15) Evt. 

a) Klubaftener – der arbejdes med forskellige arrangementer. Der arbejdes med forskellige 

butikker at der kan blive nogle fordelskunder. 

b) Spørgsmål – er der interesse for at der laves klubjakker med logo og navn? God idé 

c) Flere pony landsstævner – evt. udendørs. God idé 

d) Hvide mis vil gerne være inde i rytterstuen – tænk på at det lille dyr kan komme ud igen uden at 

døren står åben.  

Forslag at der anskaffes en kattebakke 

e) Lem i barieren – ligger lunt hos materialeudvalget 

f) Piskeholder til begge ridehuse 

g) Udvalgene mødes efter generalforsamlingen 

h) Rie – takker for en dejlig klub, tak både til medlemmerne og bestyrelsen. Politidamen kommer 

den 09.05 og fortæller om hvordan vi skal gebærde os som ryttere på vejen og mht. trailerne. 

Karina takker for god ro og orden. 

 


