Referat fra generalforsamling
Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 19.30
Tak for en helt fantastisk aften sammen med jer der mødte op til vores årlige
generalforsamling. Der var en rigtig god stemning lige for starten af. Dejligt at se så
mange der havde mulighed og lyst til at møde op og støtte op om vores rideklub. Vi vil
simpelthen Solrød rideklub. Og at vi vil vores rideklub kom især til udtryk ved jeres
ønsker om at være med i div. udvalg og de mange gode initiativer, forslag og ønsker I
kom med. Med alle jer som medlemmer gør det, det nemt at være bestyrelse i en
rideklub.
Dagsorden
1. Fejring af championats vindere i 2015
Vinderne blev Dressur pony Freja Bork/Taiger Tail
hest Laura Adele/Can do it
Spring hest Natasha Zimmermann/Krelin
2. Fejring af Æresmedlem 2015
Årets æresmedlem 2015 blev Simon, hvorom klubkammerraterne siger: du er
altid glad, smilende og altid klar med en hjælpende hånde uanset hvad du er i
gang med.
3. Valg af dirigent
Bestyrelsen pegede på Karina Høybye som sagde ja tak
4. Formandens beretning
Blev godkendt og kan læses på vores hjemmeside.
5. Godkendelse af regnskab for 2015
Iben fremlagde en flot regnskab som blev godkendt med stor klapsalve
6. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.
7. Indkomne forslag: Der er ikke indkommet nogle forslag
8. Valg til bestyrelsen
a. Formand vælges for 2 år (Helle villig til genvalg)
Helle blev valgt til formand for endnu 2 år
b. Kasserer vælges for 2 år (Christina villig til genvalg)
Christina blev valgt til formand for endnu 2 år
c. Bestyrelsesmedlem vælges for 2 år (Janni ønsker ikke genvalg)
Bestyrelsen pegede på Iben som blev valgt for 2 år
d. Bestyrelsesmedlem vælges for 2 år (Søren er villig til genvalg)
Søren blev valgt for 2 år
9. Valg til sportsudvalg
Natasha, Christine, Karina, Linda, Emma, Camilla og Benjamin
10. Valg til cafeteriaudvalg
Gitte, Lene, Benjamin, Anita, Caja, Vibeke og Iben
11. Valg til materialeudvalg
Marck, Andreas, Michael, Søren, Stefan og Kasper
12. Valg til sponsorudvalg
Jette, Camilla, Helle, Linda og Benjamin
13. Valg til juniorudvalg
Julie, Sabrina, Mathilde, Kathrine, Freja, Mathilde og Emma
14. Evt.

Det er ønsker om at kunne springe i det store ridehus hver tirsdag. Det store
ridehus bruges aldrig på de øvrige springtider. Bestyrelsen arbejder videre
med dette.
Kathrine ville høre om der var tilslutning til et foredrag med Rasmus Bagger,
det er der og juniorudvalget arbejder videre med.
Der er forsørgelse på ridemærkeundervisning. Karina går i gang igen fra 5/3
2016.
Vi mangler spring hvis vi skal holde distriktsstævne, bomme og fyld.
Bestyrelsen taler sammen med sportsudvalget om ønsker og muligheder.
Marck og Rie fortalte lidt om de nye regler omkring kørsel med trailer og hest
og andres heste. Marck vil lave køreseddel til brug ved kørsel til fri
afbenyttelse for alle. Kommer til at hænge i den lille rytterstue.
Kvadrilleholdet vil søge om tilskud til ens beklædning når de skal til stævne.
Bestyrelsen arbejder videre med dette.
Der holdes påskefrokost den 24. marts efter arbejdsdag. Der kommer opslag
så husk at melde jeg.
Herefter blev generalforsamlingen for sluttet og de nye udvalg mødtes for at
aftale datoer for nyt møde.

