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Dagsorden for generalforsamlingen: 
1. Fejring af championatvindere 2016 
2. Fejring af æresmedlem 2016 
3. Valg af dirigent 
4. Formandens beretning 
5. Godkendelse af regnskab 2016 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Indkomne forslag: Der er ingen indkomme forslag 
8. Valg til bestyrelsen 
a. Bestyrelsesmedlem vælges for 2 år (Michael ønsker ikke genvalg) 
b. Bestyrelsesmedlem vælges for 2 år (Gitte er villig til genvalg) 
c. 2 Suppleanter til bestyrelsen 
d. Valg af revisorer 2 stk. for 2 år. 
9. Valg til sportsudvalg 
10. Valg til cafeteriaudvalg 
11. Valg til materialeudvalg 
12. Valg til sponsorudvalg 
13. Valg til juniorudvalg 
14. Eventuelt 
 
Ad 1) 
Da der var kun var kommet tilmeldinger på dressur, blev Sarah Friis Starup fejret som championatsvinder 2016 for 
dressur, pony og Karina Høybye for dressur, hest. Begge vindere modtog blomster og gavekort fra HorseRider. 
 
Ad 2) 
Tine Mouritsen blev valgt som æresmedlem 2016 af klubbens medlemmer.  
 
Ad 3) 
Karina Høybye blev valgt som dirigent, og hun takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt. 
 
Ad 4) 
Idet formand Helle Antvorskov ikke var tilstede, var det næstformand Birgitte Kamph, der aflagde formandens 
beretning. Beretningen var forfatter af formanden. Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad 5) 
Bestyrelsesmedlem Iben Rothe fremlagde i samarbejde med kasserer Christina Madsen regnskabet 2016. 
Årsregnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Der blev under fremlæggelsen bl.a. talt om mulighed for at spare 
på lys i det store ridehus samt ridehusbunden i samme. 
 
Ad 6) 
Kontingenter og omkostninger til ridehuskort blev forslået uændret for det næste år af bestyrelsen, hvilket blev 
godkendt. 
 
Ad 7) 
Der var ingen indkomne forslag. 
  
Ad 8) 
Linda Baier blev valgt ind i bestyrelsen for 2 år i stedet for Michael Jensen. Birgitte Kamph blev genvalgt til bestyrelsen 
for 2 år. Michael Jensen og Marlene Baun blev valgt som suppleanter til bestyrelsen. Mette Dyrsted og Tine Mouritsen 
blev valgt som interne revisorer for 2 år. 
 
Ad 9)  
Det blev besluttet at holde et fællesmøde for alle udvalgsmedlemmer den 28. marts 2017 kl. 18.30 i den store 
rytterstue. 
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Sportsudvalg: 

 Karina Høybye 

 Louise Linde 

 Pernille Madsen 

 Julie Salling 

 Sara Killerich 

 Marlene Baun 

 Tessa Stones 

 Simon Kønig 

 Michelle Leth & Christina Madsen (vedr. springstævner) 

 Linda Baier (på lånebasis), repræsentant fra bestyrelsen 
 
Cafeteriaudvalg: 

 Birgitte Kamph, repræsentant fra bestyrelsen 

 Vibeke Lie 

 Kaja Bergøe 

 Vibeke Petersen 

 Lene Nørgaard 

 Benjamin Cordes 

 Iben Rothe 
 
Materialeudvalg: 

 Michael Jensen 

 Marck Høybye 

 Casper Nihøj 

 Kim Rasmussen 

 Søren Nørgaard, repræsentant fra bestyrelsen 

 Vibeke Lie’s mand 
 
Sponsorudvalg: 

 Jette Zimmermann 

 Bettina Salling 

 Camilla Lundqvist 

 Betina Møllnitz 

 Linda Baier (på lånebasis), repræsentant fra bestyrelsen 

 Cathrine Lie, Viola Sørensen, Mathilde Heinze (juniorer) 
 
Juniorudvalg: 
Her var mange, der gerne ville deltage og Tina Friis er her voksenkontakten og kontakten til bestyrelsen. 
 
Ad 10) 
Under eventuel blev der debateret bl.a. førstehjælpskurser, som der var flere medlemmer, der ville gå videre med 
ønsker om at få kurser enten på gården eller i Falck eller kommune regi.  
 
Referat godkendt 28/3 2017 
 
Næstformand:    Dirigent: 

   
_______________________________________  __________________________________________ 
Birgitte Kamph    Karina Høybye 


