Generalforsamling 02. marts 2022
1) Fejring af Championats vinder 2021 samt fald af championats listen 2021.
Championats vinder: Pony spring – Julie Baum
Fald af championats vinder: Celine blev nr. 1, Linea blev nr. 2, Malina blev nr. 3, delt 4 plads Wilma og
Andrea
2) Valg af æresmedlem 2021
Vinderen er – Laura og Cille
3) Valg af dirigent – Karina Højbye
4) Formandens beretning:
Er godkendt og lægges ud på hjemmesiden. Bestyrrelsen vil have fokus på ordentlighed mellem
medlemmer, rytter og i forhold til vores heste.
5) Regnskab
Vi har et overskud, lidt ned i indtægter. Omkostningerne – driftsomkostninger er lidt større end tidligere.
Cafeteria er lidt lavt, overskud på over kr. 100.000,-. Vi har over en halv million i banken.
Regnskabet er godkendt
6) Fastsættelse af kontigent
Kontigentet er uændret
7) Indkommende forslag
Ingen
8) Valg til bestyrrelsen
Helle er vilig til genvalg – vælges enstemmit for 2 år
Mie er villig til genvalg – vælges enstemmit for 2 år
Iben er villig til genvalg – vælges enstemmit for 2 år
Suppleanter Michael og Lene skal vælges
Lene stiller ikke op igen – Michael stiller gerne op
Suppleant for 1 år – Malene Baun
Suppleant for 2 år – Michael
9) Valg af revisor

Tina Friis og Helle fortsætter, hvis Helle ikke vil ikke vil Heidi godt.
10) Valg til sportsudvalg
Karina Brøggler, Marlene, Maria, Sofie, Julie, Helle, Louise, Sara, Christina, Trine, Dorthe, Laura, Jakob,
Karina H.
11) Valg til cafeteriaudvalg
Gitte, Linda, Helle, Victoria, Klara, Rie, Iben, Lene, Cille
12) Valg til materialeudvalg
Marck, Michael, Jakob, Martin, Dan Baum, Sara, Helle, Linda, Karina, Gitte
13) Valg til sponsorudvalg
Karina, Helle, Sara, Mathilde, Jacob,
14) Valg til juniorudvalg
Laura, Cille, alle under 18 år
For fremtiden vil alle udvalg og bestyrrelsen mødes kvartalvist.
15) Eventuelt.
Laura for juniorudvalget –forslag tirsdags take over på instergram, men også take over til arrangementer
Planlagte arrangementer for juniorudvalget: Bowling tur den 13.04 kl. 14-16, Tivolitur den 04.06.,
skraldetur – juniorudvalget står for dette, klubben støtter op om dette.
Laura – foreslag til foredrag; Rasmus Bach (mental træning), heste munden (tænden), miljø træningsdag
med politiet, dag med TDér og dyrelæge Charlotte
Ved gode ideer – sendes de til bestyrrelsen. Hvordan sikrer vi at kommunikationen til bestyrrelsen er
optimal?
Julie – plan for undervisning, den hænger på opslagstavlen og ligger på hjemmesiden.
Fokus på klima og miljø, emballager mm
Indsamlings stævner
Rie – Karina og Julie vil holde kursus hvordan man melder sig til stævner. Når vi gården når til den grønne
omstilling, skal det ind på klubbens hjemmeside. Der er kommet mange regler, f.eks. hestehold – alt skal
registreres, og der kan komme kontrolbesøg fra den 01.04, hestene er registreret med pasnr. Gården
laver et medicinkursus enten til for- eller efteråret. Nye regler for hestetrailer kørekort – politiet kommer
den 06.04 arrangementet er med D3. Der sættes mere fokus på det etiske, man må f.eks. ikke ride med
flettet hale.

