
Generalforsamling 2020 

Chambonats vinder 2019 

Pony dressur – 193 point Frida Brøggler med Doria 

Pony spring - 76 point Kamille Agerbo med Triton 

Æresmedlem 2019 

En rigtig god kammerat, hjælper altid uden undtagelsen – Søren 

Valg af dirigent – bestyrelsen peger på Karina Højbye 

 

4: Formandens beretning 

Beretningen godkendes enstemmigt - Lægges ud på hjemmesiden 

 

5: Godkendelse af regnskab 

Stor indtægt pga stævner – stort set samme omkostninger som tidligere. Vi har betalt begge ridehusbunde. 

Lokaleomkostningerne er lidt større i år. Der skal lægges budget for næste år, et krav fra kommunen for at 

kunne modtage tilskud. Der er lidt på kistebunden. 

Regnskabet godkendes enstemmigt -  regnskabet lægges ud på hjemmesiden 

 

6: Kontigent 

Det vedtages enstemmigt at kontigentet forbliver det samme. 

 

7: Indkomne forslag 

Ingen 

 

8: Valg til bestyrrelsen 

Helle vælges enstemmigt for 2 år 

Søren vælges enstemmigt for 2 år 

Iben vælges enstemmigt for 2 år 



Valg af suppleanter 

Lene genvælges enstemmigt for 2 år 

Michael vælges enstemmigt for 2 år 

 

9: Valg af revisor 

Mette genvælges enstemmigt for 1 år 

Tina Friis vælges enstemmigt for 1 år 

 

10: Valg til sportsudvalg 

Karina Højbye,  Søren Nørgaard,  Rie Højbye, Karina Brøggler, Iben Rothe, Sara Killerich, Jannie Agerbo, 

Louise Linde, Linda Baier, Malene Baun, Michelle Leth + Christina = Ring & Spring 

 

11: Valg til cafeteriaudvalg 

Gitte Kamph, Lene Nørgaard, Louise Nielsen, Helle, Sam 

12: Valg til materialeudvalg 

Jakob Bauer, Søren, Michael Jensen, Marck Højbye 

13: Valg til sponsorudvalg 

Majbritt Sylvest Olsen, Helle 

14: Valg til juniorudvalg 

Malene Baun, Karina Højbye + alle ridepiger under 18 år ...... 

Udvalget har følgende arrangementer – miljøtræning søndag d. 01.03. mellem kl 14-16, strandtur med grill 

d.  15.08. (kun mennesker), Solrød stiller hold til Fastelavns stævne lørdag d. 29.02., Tivoli tur 30.05. 

forældre sørger for turpass og entre.  

15: Evt. 

Generelt vil det være en god ide hvis det bliver lagt op på FB således at medlemmer kan komme at deltage. 

Mulighed for at købe kaffe & te i hverdagen – Helle vil gerne stå for. Evt indkøb af en kapselmaskine. 

Andrea opfordrer at klubben får en championats liste for militæry 

 



Rie’s beretning 

Stor fornøjelse at der er stor aktivitet i klubben. Gården takker for den store opbakning til klubben. 


