Referat Generalforsamling REB 2020

Afholdelse af generalforsamling på REB den 4. marts 2020 – ref. Mette Hansen
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Valg af dirigent
Bestyrelsen aflægger beretning
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Gennemgang af budget 2020, samt fastlæggelse af kontingent og godkendelse af andre kontingenter
Behandling af indkomne forslag - ingen
Præsentation af årets frivillige
Præsentation af årets æresmedlem
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
 Heidi Pugholm – på valg, genopstiller
 Mette Hansen – på valg, ønsker ikke genvalg
 Lisa Drejer Jacobsen – på valg, ønsker ikke genvalg
 Anni Christiansen – ikke på valg
 Lone Godske – ikke på valg
 Connie Frederiksen – ikke på valg
9. Valg af suppleant for ét år
10. Valg af revisor
11. Eventuelt
 Revurdering af regler for vandrepokalen – forslag modtages gerne
 Gennemgang af udvalg
1. Ordstyrer Heidi Klemmensen indleder med, at der er rettidigt indkaldt på FB og hjemmesiden.
2. Bestyrelsens beretning v/Lone Godske
Beretningen indeholder en gennemgang af årets gang og fremtiden på REB.
Økonomi: Året startede med en rigtigt dårlig økonomi, hvilket gjorde at bestyrelsen blev opfordret til kvartals
staldmøder med fremlæggelse af økonomien. Flere faktorer gjorde sig gældende, herunder steg prisen på
hø/wrap (tør sommer). På det tidspunkt havde vi en prisstruktur, hvor der var undervisning med i
opstalderprisen og bestyrelsen valgte som udgangspunkt at fastholde dette. Problemet var, at vi havde
rigtigt mange tomme bokse og de samme faste udgifter til aflønning af personale. Vi overvejede, om vi skulle
reducere udgifterne til aften- og weekendvagter (ved at lave det som turnusordning) og mange andre tiltag
blev overvejet samen med opstalderne. Vi fik træpiller leveret i løsvægt, så det var billigere. Efterfølgende
har vi sat ”lås” på containeren og det har reduceret forbruget. Bestyrelsen besluttede derefter på baggrund
opstaldernes generelle ønsker, at ændre på prisstrukturen ved at fjerne undervisningen fra opstalderprisen
igen og nedsatte samtidig prisen for opstaldning. I løbet af sommeren begyndte antallet af opstaldere lige så
langsomt begyndt at øges og økonomien rettede sig. Rabatten for flere heste opstaldet blev ændret. Vi fik
lavet en god aftale med rideterapi-undervisningen sammen med Christina, så klubben har en pæn indtægt.
Personale: Samtidig var vi udfordret på personalesiden. Julie havde sagt op og var sygemeldt i
opsigelsesperioden. Opstalderne trådte til – igen igen for at vi kom igennem måneden. Klaus, der var ansat
som daglig leder, hjalp til at få stalden til at fungere alligevel. Vi gik i gang med at finde en ny staldpige og
fandt også en – der dog umiddelbart efter generalforsamlingen 2019 sagde op igen. Samtidig havde Klaus
valgt at opsige sin stilling som daglig leder og bestyrelsen besluttede at forsøge at komme videre bare med
en enkelt staldpige. Julie ønskede at vende tilbage til REB, men blev umiddelbart før ansættelsen desværre
igen syg. Det var ikke spor sjovt at sidde i bestyrelsen og hvis det ikke var fordi opstalderne tog så stort et
ansvar så var det aldrig gået. Julie vendte tilbage som staldpige den 1. maj og efter sommerferien havde vi en
praktikant fra Somalia i en måned. En ganske kort periode først på vinteren havde vi endnu en praktikant,
som desværre var nødt til at stoppe pga overfølsomhed – vi arbejder videre med praktikanter.

Umiddelbart efter staldmødet i efteråret sagde Julie op og stoppede øjeblikkeligt. Endnu engang vendte
bestyrelsen sig til opstalderne indtil vi kunne fastansætte Malene pr. 1 jan. Malene er lige så stille gang med
at overtage alle opgaverne og bestyrelsen har en god dialog med Malene om det hele.
Elevskolen: I mellemtiden var der stor fokus på at få elevskolen til at fungere optimalt. Vi havde (og har
stadig) stor udskiftning af undervisere. Og tanteholdet tirsdag aften blev oprettet. Vi solgte Wendy og
mistede desværre Marajke. Det hele har gjort at der igen er tryk på vores elevskole med ventelister. Vi leder
stadig efter nye elevheste og fik lavet en aftale med Rideterapi om deling af heste som desværre også har
mistet heste – senest Falki. Vi har også nogle rigtig gode passerparter, der hjælper til med syge elevheste –
de er guld værd og der er i løbet af året holdt møde med både dem og deres forældre (Mette og Connie).
Connie har hele året arbejdet på at finde en nye elevpony/hest. Og så blev der afholdt endnu en succesfuld
ridelejr sidst i maj måned og et åbent hus arrangement før sommerferien. Samtidig deltog vores dejlige
elevryttere for første gang i elevskole cup i efteråret. Vi lagde ridehus og ryttere til træneruddannelsens
eksamen først og fremmest for at reklamere for REB. Henning ønskede at fritages for ansvaret for
lydanlægget til stævner og Heidi Klemmensen overtog opgaven – efterfølgende har Sophia hjulpet med at
have styr på lyden til stævner.
Frivillige: Den sidste uge har der i medierne været stor fokus på foreningernes frivillige arbejde. Fodboldklub
– rideklub. 2 afholdte stævner i løbet af 2019 har igen stillet store krav til stævneudvalget både med
planlægning og afholdelse, men også en god økonomisk indtægt til klubben. Vi var en lille flok der i efteråret
samlede affald op langs vejene under projektet ren natur og det gav lidt i kassen og til Jul var vi igen med i
det traditionelle Juleoptog igennem Støvring By. I løbet af vinteren og foråret blev arbejdet max på at skaffe
sponsorater til ny udendørs ridebane og efterhånden som pengene kom ind blev vi mere og mere
optimistiske. Samtidig med en tilkendegivelse fra Ridecentret om tilskud til ridebanen besluttede vi at
igangsætte etablering af den ene bane så den kunne være parat til indvielse til stævnet i efteråret.
Klippeklisterdag ved juletid, fastelavn, Julefest, ridelejr, ”3 dage med hest”. Rytterfitness – husk at stem på
vores video. Sparre penge på at udjævne møg i container. Vi fik sikret frostfrit vand til udeboksene. Nyt grus
på indkørsel. Plader parat til bokssider der er itu – Thorkild vil hjælpe.
Foder: I løbet af foråret var der flere opstaldere, der var gået over til nyt foder og vi valgte at dette foder
Lucerne skulle være en del af rideskolen tilbud. Vi arbejder i øjeblikket med forslag til nyt foder - mere om
det en anden gang.
Bestyrelsens Beretning Godkendt
3. Regnskab ved Heidi Pugholm
Gennemgang af Regnskab 2019 og uddybning af følgende:
I 2019 endte vi ud med et pænt overskud. Udendørsbanen gået i nul. Udgifter til eftersyn af Bob,
dommertårn, vandvogn, traktor reparation, hegn/redskaber. Eftersyn af porte, som bliver en større
reparation. Lokale omkostningerne stiger og omkostningerne på elevhestene har af flere årsager været
større end under normale omstændigheder. Sommerstævnet på REB gav en fin fortjeneste.
Godkendt
4. Budget 2020 ved Heidi Pugholm
Budget gennemgang og herunder den økonomiske forventning til 2020. Fastsættelse af medlemskontingent,
kontingentet forbliver det samme. Der vil fortsat være gennemgang af dette på staldmøderne i 2020.
Godkendt
5. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
6. Årets Frivillige
I år har vi i bestyrelsen besluttet at spørge til opstaldernes mening og derudfra besluttet, at vi har to typer
frivillige, som vi gerne vil anerkende. Den første er Palle Christiansen, som er meget aktiv i klubben, når der
skal løses praktiske opgaver og altid er klar med en hjælpende hånd. Den anden er Heidi Pugholm, som laver
et stort stykke arbejde med såvel økonomien, sponsor- og stævneudvalg.
7. Årets Æres medlem

Æres medlemmet er i år Klaus Holm, som med sin professionelle tilgang til arbejdet og undervisningen i
klubben bliver hædret her for. Han er på REB, fordi det er klubben han vil være i og brænder for arbejdet
med elever i alle aldre samt råd og hjælp til køb af nye heste/ponyer.
8. Bestyrelsen
Valg af nye bestyrelsesmedlemmer:
Heidi Pugholm genvalgt, Claus Kjær og Christina Buhl
9. valg af suppleant
Mette Hansen er valgt for 1 år.
10. valg af revisor
Lars Kirkedal er valgt for et år.
11. eventuelt - revurdering af vandrepokal og gennemgang af udvalg.
Vandrepokal - forslag fremadrettet, som bestyrelsen kan arbejde videre med:
- samle pony/hest til en kategori i henholdsvis spring og dressur.
- hvis man melder sig ud ved årets udgang skal man alligevel have pokalen, som man har optjent point til i
det forgangne år.
- Forskel på A-B-C-D stævner og differentiering i point skala.
Kvalificere sig til klubmesterskabet
Indsende billeder til Sophia Langley efter stævne deltagelse.
Gennemgang af udvalg:
Stævneudvalg v/Heidi Pugholm (Sanne F, Sanne H, Malene, Tanja og Sophia)
- planlægge og gennemføre stævner
Etablissement v/Anni Christiansen (Heidi K, Helle og Ina)
- Fordele arbejdsopgaver og planlægge arbejdsdage, hvilket opstalderne er forpligtet til at møde op til.
Indhente tilbud på større arbejdsopgaver og materialer.
Elevskole v/Mette Hansen (Connie Frederiksen)
Kontakt og koordinering af undervisning og drift af elevskolen. Herunder dialog med underviserne,
passerparterne og i samråd med Malene Vad Esbech sørge for elevhestenes trivsel.
Juniorudvalg v/Anni Christiansen
- Planlægge og gennemføre årstidsbestemte aktiviteter og ridelejr sammen
med 4 juniormedlemmer.
Sponsorudvalg v/Heidi Pugholm
- Søge fonde og støtte fra kommunen.
Festudvalg
- Her har vi store forventninger til Anne-Marie og Lisa
Eventuelt del 2
Wrap/hø situationen debatteres og der nedsættes et udvalg som undersøger nye alternativer (Sanne F, Heidi
K, Heidi P, Anne-Marie og Palle)
Den nye dressurbane skal udbedres med ekstra drænrør, når vejret bliver bedre.
Varmtvandsbeholder ønskes på vaskepladsen.
Der ønskes fortsat sadelskabe og flere tilbud indhentes (Mette Langley)
Nyt dommertårn til springbanen ønskes og forbedring af græsbanen.
Fortsat stort behov for nye elevheste.

Referat Generalforsamling REB 2019

Afholdelse af generalforsamling på REB den 6. marts 2019 – ref. Lone Godske
12. Valg af dirigent
13. Bestyrelsen aflægger beretning
14. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
15. Gennemgang af budget 2019, samt fastlæggelse af kontingent og godkendelse af andre kontingenter
16. Behandling af indkomne forslag (uddybes på mødet)
17. Præsentation af årets frivillige
18. Valg af bestyrelsesmedlemmere:
 Heidi Pugholm – ikke på valg
 Trine Binderup – på valg, ønsker ikke genvalg
 Rikke Hüttel – på valg, ønsker genvalg
 Anni Christiansen – på valg, ønsker genvalg
 Mette Hansen – ikke på valg
 Lone Godske – ikke på valg
19. Valg af suppleant for ét år
20. Valg af revisor
21. Eventuelt
 Frivilligt arbejde blandt opstaldere
 Arbejdsdage
Ad 1. Tine Mikkelsen valgt som dirigent. Tine erklærede generalforsamlingen lovligt indkaldt.
Ad 2. Bestyrelsens beretning aflagt af formanden Heidi Pugholm (Heidi blev først formand ved ekstra
ordinær generalforsamling i august 2018): Året startede med et meget velbesøgt islænderstævne og
Rideterapien kom i gang. Aktiviteterne her har udviklet sig meget positivt hen over året - vi er i gang med at
få aftaler på plads vedr. økonomien og brugen af elevhestene/Rideterapihestene.
Elevskolen startede desværre lidt sløjt, men i løbet af efteråret var der fuldt booket op - der skal dog hele
tiden arbejdes med at få nye elever og passerparter.
Vi fik nyt flis på ridebanen og suppleret op i hallen og skiftet tagplader, der var utætte – her hjælp
Ridecenteret heldigvis til.
Igennem hele året er der arbejdet med økonomien - først blev tømning af septiktanken dyrere, så steg prisen
på afhentning af møgcontaineren. Og for første gang havde vi ikke mere venteliste på opstaldningen, men
tværtimod tomme bokse (det vender jeg tilbage til). Vi har flyttet træpillecontaineren ud i maskinhuset og
forsøger nu med træpiller i løsvægt – det skulle gerne være en billigere løsning, men det vil vise sig.
I nov-dec havde vi et flot salg af julekalendere – med et flot overskud. Det skal vi prøve igen i år.
Julie havde været staldpige siden sommeren 2017 og ville gerne i gang med en heste-manageruddannelse.
Det var klubben desværre ikke i stand til at tilbyde, da vi ikke kunne ikke leve op til kravene (bl.a. håndtering
af føl og hingste).
Hen over sommeren arbejdede bestyrelsen intensivt med en udvikling af en ny struktur i klubben. En
stærkere daglig ledelse blev iværksat som prøveperiode i efteråret. Ikke alle var enige om den nye struktur
og selvom bestyrelsen blev bakket op af Ridecenterledelsen, så vi flere, der valgte at forlade REB i den
periode. Dette skete samtidig med at der af andre grunde var fraflytninger og samlet har det påvirket vores
økonomi væsentligt. Der er derfor arbejdet meget intensivt fra bestyrelse på at afklare hvad
dækningsbidraget er for opstalderhestene og som det senere vil kunne ses i gennemgangen af klubbens
økonomi er der stadig meget der skal arbejdes med.
I efteråret fik vi også en nye hjemmeside. Den har gjort det langt mere overskueligt at finde de informationer
der typisk søges om klubben.
Heldigvis blev der hen over efteråret igen fyldt op på holdene i elevskolen. Elevskolen er vigtig for vores

økonomi.
I løbet af sommeren og efteråret har der været en tæt dialog med vores ansatte for at tilpasse opgaverne til
den nye struktur og efter staldmøde i december valgte bestyrelsen med denne struktur. Desværre sagde
Julie op ved starten af det nye år og blev samtidig alvorligt syg i en længere periode. Derefter sagde Klaus
også op som daglig leder og den nye struktur skulle retænkes. Vi var så heldige at Kia startede som både
daglig leder og som eneste staldhjælp pr. 1 feb. At Kia er her alene kan komme til at betyde, at der vil være
behov for mere frivilligt arbejde fra opstalderne – det vender vi tilbage til under evt.
Bestyrelsens beretning godkendt af generalforsamlingen.
Ad 3
Rikke gennemgik det reviderede regnskab. Regnskabet er ikke underskrevet af revisor, men denne har pr.
mail bekræftet at det er godkendt. Gennemgangen af regnskabet blev på baggrund af ønske fra
medlemmere ekstra grundig ved denne generalforsamling idet alle poster blev gennemgået og forklaret (ikke
refereret). Vedlagt dette referat er regnskabet inkl. diverse baggrundsoplysninger. Regnskabet bliver
desuden lagt på EB hjemmesiden. Samlet underskud for 2018 er ca. 81.000 kr. En del af underskuddet
kommer fra afskrivning ved salg af elevhest Madonna (21.000 kr.). Samtidig kneb det i foråret med
medlemmere i elevskolen og tilskuddet fra kommunen var mindre end tidligere, da sammensætningen af
klubbens medlemmere består af flere og flere over 25 år. Til gengæld fik vi et rigtig flot tilskud fra brug af OK
benzinkort – 14.000 kr. Rideterapien har også allerede i 2018 genereret et flot tilskud til klubbens økonomi –
ca. 30.000 kr. Lokaleomkostningerne er ikke steget, men pga. ændret bogføring af momsen vises denne post
alligevel som en større udgift end tidligere. Vi afskriver stadig både på etablering af udebokse og udvidelse af
ridehus – tilgengæld kan der ikke afskrives på elevhestene. Endelig bidrog de flere tomme bokse i efteråret
selvfølgelig også til regnskabet negative resultat. Rikke afsluttede med at fremhæve, at hvis der var
yderligere spørgsmål til regnskabet var man meget velkommen til at henvende sig til hende – spørgsmål og
svar af interesse for flere ville blive offentliggjort.
Spørgsmål fra generalforsamlingen:
Hvor mange sponsorpenge til etablering af nye udendørs ridebaner har vi? Svar: Der står 32.987 kr. tilbage –
desværre blev nogle af de sponserede midler trukket tilbage, da vi ikke brugte dem, ligesom andre tildelte
midler først kommer til udbetaling, når banerne etableres.
Grus til forpladsen – var det ikke Ridecentreret, der ville betale det? Svar: Grus er betalt af klubben – på
baggrund af dette spørgsmål vil der blive rettet henvendelse til Ridecenteret.
Hvilke initiativer har bestyrelsen igangsat for at rette op på klubbens underskud? Svar: Bestyrelsen har stor
fokus på økonomien og ser bl.a. positivt på initiativer som Rideterapien, der forventes at generere et
betydeligt overskud i 2019. Derudover har det stor betydning at vi får afhentet møgcontaineren det halve
antal gange af tidligere – det forudsætter selvfølgeligt at medlemmerne er parate til at hjælpe med at
”fordele møg rundt i hjørnerne”. En betydelig udgift er wrap/hø, men bestyrelsen har ikke haft mulighed for
at finde billigere steder. Samtidig bliver der brugt betydelig mere hø/wrap, end der var budgetteret med. Der
skal fortsat være fokus på løsninger, der kan begrænse vores spild af hø/wrap – er det høhække i alle bokse
(engangsudgift, men hvoir meget begrænser det forbruget?), tildeling af hø/wrap af staldpersonale (øget
udgift til personale), stop med tildeling af hele baller på marken (kan det begrænse spild) og/eller
tilkøbsordninger? Vi har haft en fast aftale, hvor vi kan tilbagelevere dårlige baller. El kan vi ikke spare på, da
vores udgifter hertil under alle omstændigheder bliver betalt af kommunen (derfor er det alligevel god stil at
spare på el!). Var prisstigningen i efteråret evt. for stor til at vi igen kan fylde stalden?
Hvordan er fordelingen 85%/15% imellem opstaldere og elevskole fastsat? Svar: Fordelingen er fastsat på
baggrund af antal elevheste i forhold til privatheste. Det kan altid diskuteres, hvordan fordelingen skal være
og i budgettet for 2019 er fordeling fastsat som 83%/17%. Rideterapihestene (2 stk) indgår som privatheste.
Kan jeg få opstaldet en pony i løsdriftsstalden til samme pris (800 kr. /mdr.) som Rideterapi ? Svar: Nej, REB
tilbyder ikke opstaldning i løsdrift til 800 kr/mdr. Rideterapi er et koncept, der bidrager med et betydeligt
overskud til klubben. Rideterapi er således ikke bare ”billig opstaldning”. Hvis andre medlemmere har

tilsvarende spændende projekter, der kan bidrage til klubbens økonomi, vil der selvfølgeligt blive set positivt
på det. Rideterapi kan desuden betyde, at vi kan søge fonde og sponsorater helt nye steder (sociale tiltag).
Kan vi undvære alarmen? Det vil blive diskuteret i bestyrelsen.
Regnskabet godkendt af generalforsamlingen.
Ad 4.
Heidi gennemgik budget 2019, herunder også de bagvedlæggende forudsætninger for dette. Bl.a.
forudsættes det at antallet af opstaldere er som nu, og at udgift til hest/pony til foder mv. er som vist i noter
til budgettet. Budgettet vedlagt dette referat. Budgettet viser et overskud på ca. 108.000 kr.
Spørgsmål fra generalforsamlingen: Det ser ud til at der er underskud på juli måned – bør vi lukke stalden
eller sætte prisen op? Svar: Det vil bestyrelsen kigge på og som tidligere vil der blive spurgt om hvilke ønsker
opstaldere har til sommergræs.
Hvor mange elevryttere skal der være pr. hold for at det løber rundt? Svar: 4 betalende.
Der forventes fortsat mange tomme bokse – er der en vision for hvordan får vi fyldt stalden op igen? Under
punktet blev der snakket om prisen på kontigent, tilkøb, høhæk, kvalitet af faciliteter og drift. Den betydelige
prisstigning i efteråret blev desuden kritiseret. Svar: Bestyrelsen vil fortsat arbejde med at finde de bedst
løsninger og hvordan vi skaber en klub og nogle faciliteter, der tiltrækker nye opstaldere. Bestyrelsen vil
meget gerne have input fra opstalderne, så vi sammen kan finde de rigtige løsninger – hvordan løser andre
klubber f.eks. tilkøb af hø/wrap (hvordan vejes den tilkøbte mængde)? Regnskabet vil som lovet blive
gennemgået på kvartalsstaldmøder. Vedr. prisstigningen så var det en forudsætning for at vi kunne
gennemføre den nye struktur. Da vi nu ved ophør af denne struktur i forbindelse med at Klaus stoppede som
daglig leder, har valgt ikke at rulle hele prisstigningen tilbage, skyldes det at vi som en ansvarlig bestyrelse
ønsker en robust økonomi i fremtiden. Desværre har det være den generelle opfattelse blandt
medlemmerne, at prisstigningen i efteråret udelukkende var betaling til Klaus for ekstra undervisning. Dette
er ikke korrekt, idet Klaus kun fik betaling for de timer han faktisk underviste. Den nye struktur skulle
derimod sikre en daglig ledelse på et hestefagligt højt niveau herunder tilbud om faglært undervisning i
enten spring eller dressur. Ved bortfald af denne aftale har det desværre ikke været muligt at rulle hele
prisstigningen tilbage.
Ad 5.
Der er kommet 2 indkomne forslag til bestyrelsen før generalforsamlingen.
1. Ønske om detaljeret gennemgang af regnskabet: Regnskabet er gennemgået detaljeret i forbindelse
med fremlæggelsen.
2. Forslag til nedsat opstaldningspris med tilkøb af fodring (hø/wrap – 100 kr pr fodring = 300 kr hvis
der skal fodres som i dag), udmugning og selvvalgt enefold. Opstaldningsprisen skal desuden
omfatte 2 poser træpiller pr. boks (i stedet for 1 pose): Bestyrelsen har valgt at stille forslagsstilleren
supplerende spørgsmål inden generalforsamling for at få uddybet forslagene. Forslagsstilleren valgte
i´ stedet at uddybe sit forslag ved generalforsamlingen herunder, at det var opfattelsen at ”de fleste”
bruger 2 poser træpiller og at der ved flere tilkøb var mulighed for at tilrette den enkeltes behov
bedre: Bestyrelsen vil gerne se på muligheder for tilkøbsordninger, hvis dette har interesse blandt
opstalderne. Tilkøb, der involverer vores personale, vil dog skabe usikkerhed om kapacitet til
aflønning - hvis der i en periode bliver fravalgt fodring mv. af flere af opstalderne skal arbejdstiden
nedsættes tilsvarende, så dette er ikke en mulighed. En nye bestyrelse vil arbejde videre med
forslaget i samarbejde med opstalderne.
Ad 6.
Klubben er fuldstændig afhængig af frivillige arbejdskræfter – både den lille hjælp der gives hinanden i det
daglige, til de lidt større håndværksmæssige opgaver, arbejdet i diverse udvalg – særligt stævneudvalget og
til det mere usynlige arbejde i bestyrelsen. Tak til ALLE, der bidrager med af få dagligdagen i klubben til at
løbe rundt.
Palle er (igen) valgt til årets frivillige – tillykke.

Ad 7

 Heidi Pugholm – ikke på valg
 Trine Binderup – på valg, ønsker ikke genvalg
 Rikke Hüttel – på valg, ønsker genvalg - genvalgt
 Anni Christiansen – på valg, ønsker genvalg - genvalgt
 Mette Hansen – ikke på valg
 Lone Godske – ikke på valg
Som nyt medlem i bestyrelsen blev valgt Conni Frederiksen. Conni bor syd for Støvring og har en papdatter
der går til ridning. Conni har desuden heste derhjemme. Velkommen i bestyrelsen.
Ad 8
Lisa Dreier Jacobsen valgt som ny suppleant for ét år. Velkommen i bestyrelsen.
Ad 9
Lars Kirkedal Broe vil gerne genvælges som revisor. Der blev stillet spørgsmål ved om revisoren kunne være
ægtefælle/samboende med en fra bestyrelsen. Da generalforsamling ikke var imod dette, blev Lars genvalgt.
Ad 10
Frivilligt arbejde blandt opstaldere.
Udvalg
Stævneudvalg: Trine, Heidi, Sofia, Sanne, Tanja, (Sanne Holm)

Dagsorden til Generalforsamling den 06.03.2019
Sted: Cafe Krybben kl. 19.00.
Vi starter med spisning kl. 17.30 og overrækkelse af vandrepokaler ca. kl. 18.00.
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Gennemgang af budget, samt fastlæggelse af medlemskontingent og godkendelse af andre kontingenter.
5. Behandling af indkomne forslag (uddybes på mødet):
 Forslag til opstaldningspris – grundpris samt diverse tilkøb
 Forslag til priser ved undervisning udefra
 Forslag til forbedringer
 Ønske om detaljeret gennemgang af regnskab 2018 samt budget 2019 (behandles hovedsageligt
under punkt 3 og 4)
6. Præsentation af Årets Frivillig.
7. Præsentation af Æres Medlem.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
 Heidi Pugholm – ikke på valg
 Trine Binderup – på valg, ønsker ikke genvalg
 Rikke Hüttel – på valg, ønsker
 Anni Christiansen – på valg, ønsker genvalg
 Mette Hansen – ikke på valg
 Lone Godske – ikke på valg
9. Valg af suppleant for et år.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.
 Frivilligt arbejde blandt opstalderne
 Arbejdsdage

Referat - Ekstraordinær generalforsamling d. 16/8 2018
Mødet starter kl. 19.00 og har til formål at finde et nyt medlem af bestyrelsen og en ny suppleant.
Tine Mikkelsen valgt som dirigent - vurderer at der er rettidigt indkaldt 10 dage før generalforsamlingen
afholdes.
Bestyrelsen foreslår Lone Godske som nyt medlem, hvilket accepteres af såvel vedkommende som
medlemmerne.
Bestyrelsen foreslår Vibeke Svendsen som suppleant, hvilket er tilkendegivet skriftligt og dermed gyldigt
samt accepteret af medlemmerne.
Eventuelt
Ny opstalder italesætter mangel på informationer i stalden, det gælder såvel retningslinjer omkring, hvor vi
på klubplan vil hen(vision) som praktisk information omkring, hvor mange ryttere der må være i ridehallen og
forslag til placering af koste til at holde stalden ren.
Vi arbejder som bestyrelse videre med allerede igangværende skriftligt materiale (velkomstfolder) og tager
ovenstående med i videre dialog.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rebild Sportsrideklub
Da vores formand har valgt at træde ud af bestyrelsen, indkaldes der hermed til ekstraordinær
generalforsamling
Torsdag d. 16.08.18 kl. 19.00 i cafeteriet
I forbindelse hermed afholdes ligeledes staldmøde (i stedet for mandag d. 13.08.18).
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Orientering fra bestyrelsen
3. Valg af 1 bestyrelsesmedlem
4. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
5. Eventuelt
Den nye bestyrelse konstituerer sig efterfølgende.
Uddrag af §11 fra klubbens vedtægter:
Såvel aktive som passive medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis
de har betalt kontingent og ikke i øvrigt er i restance til klubben. Forældre/værge til medlemmer under 18 år
har ligeledes stemmeret svarende til 1 stemme pr. medlem på generalforsamlingen, hvis førnævnte
betingelser for stemmeret er opfyldt.

Referat af Generalforsamling i REB den 7. marts 2018
1. Valg af dirigent
Tine Mikkelsen valgt som dirigent. Tine kunne konstatere, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav
herefter ordet til Formanden. Lone Godske valgt som referent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning v. Mette
Velkommen til Generalforsamling 2018.
2017 har været et år med både opture og nedture. Der har været stor aktivitet på
REB. Der er lavet nye folde og vore elevheste fik endeligt deres løsdrift med opvarmet vand – og de har
kvitteret med 0 sygedage. Madonna er solgt (2018). Også tak til både Klaus og Julie der har holdt ud å trods
af at det til tider har været en udfordring af være ansat på REB. Til gengæld har det været en udfordring at få
elevskoleholdene fyldt op. Det er et landsdækkende problem, og da elevskolen er af stor betydning for
driften af REB bliver det en vigtig opgave for den kommende bestyrelse at finde løsninger så elevholdene
igen bliver fyldt op. Måske med et elevskole-udvalg ?
Sportsligt har det været et år med fantastiske resultater både på dressur og springbanerne. Særligt har det
været en fornøjelse at se de helt nye ryttere tage af sted til stævner for første gang. Ofte fulgt af andre Reb
ryttere til støtte og praktisk hjælp. Det giver klubånd, sammenhold og gejst – det vil vi gerne have mere af.
Heldigvis oplever vi også rigtig mange frivillige kræfter i stalden – uden dem fungerede REB ikke som en klub.
Alternativet var at vi var nødt til at betale os fra mange af opgaverne. Måske skal de frivillige kræfter
koordinere bedre så alle giver en hånd med – også en god opgave for den nye bestyrelse.
Tak for 2017.
Formandens beretning godkendt af generalforsamlingen.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Rikke gennemgik det revidere regnskab, der ligeledes er vedlagt dette referat. Det bliver desuden hængt op i
stalden.
Der er et underskud for 2017 på 22.000 kr. Dette inkluderer bl.a. det ene af løsdriftsskurerne (det andet er
betalt af lokaleudgifter). Vigtige indtægter i 2017 har været OK kort (ca. 9.000 kr.) ligesom stævnerne har
givet godt.
Da elevhestene er kommet i løsdrift har det givet flere opstaldere og derved en større indtægt (men
selvfølgelig også en større udgift til foder mv.). De lavere administrationsudgifter end 2016 og 2015 er
grundet i afregningsperioder, så det kan ikke sammenlignes direkte.
Der blev spurgt til om vi ikke kunne holde kiosken åben og således skabe et overskud derfra. Tidligere
erfaringer viser at ”svindet” er for stort, men det skal måske prøves igen.
Der blev spurgt til om renoveringen også omfattede den lille bane syd for springbanen – det gør det ikke.
Spørgsmål til regnskabet kan sendes til Rikke pr. mail. Spørgsmål og svar der kan være interessante for en
brede skare vil blive offentliggjort på hjemmesiden.
Regnskabet godkendt af generalforsamlingen.
4. Gennemgang af budget samt fastlæggelse af medlemskontingent og godkendelse af andre kontingenter
Budgettet for 2018 er ikke færdigt – Mette og Rikke laver det færdigt sammen og det bliver derefter lagt på
hjemmesiden. Der er kommet en kraftig stigning på tømning af container og derfor er der en sket en stigning
i opstalderleje for halmbokse (halm fylder mest i containeren).

I 2018 budgetteres der med renovering af udendørsbanerne. Vi søger sponsorater og tilskud fra
Ridecenteret, men det bliver også nødvendigt at låne penge i banken.
Medlemskontingent fastholdes (Junior 250 kr. /år, Senior 300 kr/år).
5. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag.
6. Præsentation af Årets Frivillig
REB har indført prisen for Årets Frivillig for at hædre, den eller de personer, der gør en ekstra indsats for
klubben. I år går prisen til en person, der igennem året har været en fantastisk hjælp i klubben – han har
været overalt hvor der har været brug for hjælp og klubben kunne slet ikke have undværet: Palle
Christiansen. Tusind tak !
7. Bestyrelsens indstilling af nyt Æresmedlem af Rebild Sportsrideklub
Årets Æresmedlem er en person, som vi måske ikke ser så ofte i klubben, men som alligevel har en meget
stor betydning for klubbens drift. Idet det store arbejde i klubben påskønnes vælges Thorkild Christensen
som nyt Æresmedlem. Tillykke ! Thorkild er kommet i klubben siden 1992 som politisk valgt
bestyrelsesmedlem af den daværende klub og er i dag medlem af bestyrelsen i Ridecentreret, der står for
vedligeholdelse af klubbens bygninger – herunder tag, ridehusbander, tilskud til grus på gårdsplads osv. osv.
Men Thorkild kommer også gerne og giver en hånd med, når der er brug for at få skovlet ridehusbander fri.
8.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Marianne – på valg, ønsker ikke genvalg
Trine – ikke på valg
Anni – ikke på valg.
Rikke – ikke på valg.
Mette – på valg, ønsker ikke genvalg.
Lone – på valg, ønsker ikke genvalg

Som nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt: Torben, Heidi og Mette.
Bestyrelsen består herefter af følgende: Trine Binderup-Larsen, Torben Dahl, Heidi Pugholm, Anni
Christiansen, Rikke Hyttel, og Mette Hansen. Bestyrelsen konstituere sig selv efter generalforsamlingen.
9. Valg af suppleant for 1 år
Valgt blev Christina Dall.
10.Valg af revisor
Ikke på valg.
11.Eventuelt
Intet under evt.
Mødet hævet.

Dagsorden til Generalforsamling den 07.03.2018
Sted: Cafe Krybben kl. 19.00.
Vi starter med spisning og overrækkelse af vandrepokaler kl. 17.45.
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Gennemgang af budget, samt fastlæggelse af medlemskontingent og godkendelse af andre kontingenter.
5. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag.
6. Præsentation af Årets Frivillig
7. Præsentation af Æres Medlem
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg:
Mette Langley – ønsker ikke genvalg
Marianne Larsen – ønsker ikke genvalg
Lone Godske – ønsker ikke genvalg
9. Valg af suppleant for et år.
10. Valg af revisor.
Ikke på valg.
11. Eventuelt

Referat af Generalforsamling i REB den 8. marts 2017
1. Valg af dirigent
Tine Mikkelsen valgt som dirigent. Tine kunne konstatere, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt og
gav herefter ordet til Formanden.
2. Bestyrelsen aflægger beretning v. Mette
Velkommen til Generalforsamling 2017.
2016 har været et både spændende og udfordrende år. Året startede med et underskud fra 2015, så den
nye bestyrelse skulle i arbejdstøjet for at forsøge at rette op på det. Det gav selvfølgelig noget uro på
staldgangen, men også en kampgejst i bestyrelsen – hvor kan vi spare? hvor kan vi få bedre tilbud? osv.
Og vores aller vigtigste medarbejdere – elevhestene – har heldigvis klaret året til UG (måske er de
kommet på en bedre overenskomst ). Vi har desuden haft et rigtigt fint samarbejde med ”husejerne” –
Ridecentret – og vi har bl.a. lavet en ny barriere i den nye del af ridehallen og ny bund i halmladen
kommer i Påsken. Det hele betyder, at vi kan præsentere et fint overskud for 2016 (præsenteres senere
på Generalforsamlingen).
Vores elevheste har som tidligere nævnt været stabile og vi har fået flere nye elevryttere på holdene.
Også nye passerparter, der bl.a. har deltaget ved elevstævner. Det har været rigtigt dejligt at se den
glæde og spænding i øjnene på de unge mennesker i den forbindelse! De er jo vores vigtigste
ambassadører for flere nye elever. Også de mere rutinerede ryttere har gjort det godt i 2016 – både
nationalt og også internationalt, idet Julie og Zita har været i Norge og ride Nordic Cup. Husk at melde de
mange stævneresultater ind til Frederikke.
Sidste år snakkede jeg noget om hvilke værdier, der skal til for at gøre REB til en god rideklub. I år vil jeg
tage en lidt anden vinkel og bede de tilstedeværende om at deltage. I får en lap papir og her skal du
skrive, hvad du selv kan gøre for at gøre klubben bedre (papirer udleveret). Fuldend sætningen: ”For at
gøre REB den bedste klub, vil JEG, fra nu af, gøre….”.
Vi er jo alle en del af klubben og bidrager til stemningen. Husk i den forbindelse også, at på Facebook
skal man tænke lidt over, hvad man skrive før man laver et opslag om noget man er utilfreds med. Måske
skulle man i stedet gå til Klaus, Mads eller bestyrelsen? Kort sagt - hvis man ikke har noget godt at sige –
så skal man ikke skrive det!
Jeg vil gerne takke de frivillige, der har lagt så mange timer her i klubben. Særligt vil jeg takke vores unge,
der bl.a. i juniorudvalget har skabt forbindelse imellem opstaldere og elevskolen (der blev uddelt en
erkendelighed til fordeling i Juniorudvalget).
Bestyrelsen vil også gerne indføre en ny pris – en frivillighedspris. I år har Bestyrelsen valgt et medlem,
der ikke har været hos os så længe, men alligevel har gjort et stort indtryk med sit gode grin, varme
kaffe, brug af kost og græsslåmaskine, køre ud med vand/hø/wrap og som altid er parat til en god snak:
Martin Krone. Tillykke!
Vi er ikke nogen klub, uden vi alle giver et lille nap med! - tak for 2016!
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Rikke gennemgik det reviderede regnskab, der ligeledes er vedlagt dette referat. Det bliver desuden
hængt op i stalden. Rikke rettede indledningsvis opmærksomheden på at vores konto ved Menu er
ændret, således at man fremover skal levere kasseboner direkte til Rikke. Rikke har desuden lavet en

liste over opgave for kassereren – den bliver hængt op i stalden. Her kan man se at Rikke bl.a. indhenter
ansøgning om landbrugsstøtte (ca. 15.000 kr/år). Rikke bad desuden medlemmerne om ikke at kontakte
hende pr. SMS, men i stedet pr. mail, da SMS’er for hurtigt ”forsvinder”, når man har åbnet dem. Rikke
kunne desuden fortælle, at vi lige nu har venteliste på opstaldning – og at vi stadig har problemer med at
der er nogle af opstalderne (og elevrytterne), der har svært ved at få betalt til tiden. Dette er ikke
acceptabelt. Rikke gennemgik regnskabet. Spørgsmål til regnskabet kan rettes til Rikke.
Regnskabet godkendt.
4. Gennemgang af budget samt fastlæggelse af medlemskontingent og godkendelse af andre kontingenter
Rikke gennemgik budgettet for 2017. Usikkerheden ligger særligt i rideskolehestene og så om vi får
bygget løsdriftsstalden i år. Budgettet vil blive tilrettet kvartalsvis, hvis der sker uforudsete ting eller
større ændringer. Medlemskontingent fastholdes (Junior 250 kr. /år, Senior 300 kr/år). Hvis man skal
starte stævne, skal man være fuldgyldigt medlem (man kan ikke være passivt medlem).
5. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag.
6. Behandling af de, af bestyrelsen fremsatte vedtægtsændringer:
a. § 8
i. Nuværende ordlyd: ”Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne afgår i lige år og halvdelen i
ulige år”
ii. Forslag: Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne afgår i lige år og halvdelen i ulige år, dog
således at det sikres, at formand og kasserer ikke kan afgå samme år”
Vedtaget.
b. § 10
i. Nuværende ordlyd: ”Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes
tarv på bedste måde. Prokura skal meddeles to i foreningen, for eksempel
formand/næstformand og kasserer, der i forening er bemyndiget til at underskrive de
dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er en følge af
generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af vedtægternes § 11.
ii. Forslag: ”Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på
bedste måde. Prokura skal meddeles to i foreningen, dette værende den til enhver tid
siddende formand og kasserer, der i forening er bemyndiget til at underskrive de
dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er en følge af
generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af vedtægternes § 11.
Vedtaget.
c. § 11
i. Nuværende ordlyd: ”Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden
og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, skriftligt meddeles klubbens
medlemmer med mindst 14 dages varsel.
Afholdelse af generalforsamling annonceres endvidere med angivelse af tid, sted og
dagsorden på klubbens hjemmeside, Facebook sider og ved opslag på rideskolen”
ii. Forslag: Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af
bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, meddeles klubbens medlemmer på

klubbens hjemmeside, Facebook sider samt ved opslag på rideskolen med mindst 14
dages varsel.
Vedtaget.
Nye vedtægter lægges på hjemmesiden.
7. Bestyrelsens indstilling af nyt Æresmedlem af Rebild Sportsrideklub
Idet det store arbejde i klubben påskønnes, vælges Henning Nielsen som nyt æresmedlem. Tillykke!
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
a. Marianne – ikke på valg
b. Trine – på valg - genvalgt
c. NJ – på valg – ønsker ikke genvalg. Anni Christensen valgt i stedet.
d. Rikke – på valg – ønsker genvalg - genvalgt
e. Lilli – ikke på valg – har ønsket at træde ud af bestyrelsen. Ina Grønhøj valgt i stedet.
f. Mette – ikke på valg
Bestyrelsen består herefter af følgende: Marianne, Trine, Anni, Rikke, Ina og Mette.
9. Valg af suppleant for 1 år
a. Vakant – Lone valgt
10. Valg af revisor
Lars Kirkedal Broe valgt.
11. Eventuelt
Stævneudvalget har brug for flere folk. Arbejdet består i planlægning af året stævner, finde dommere og
banebyggere. I 2017 vil der være et stævne i maj og et i efteråret (udover det vi allerede har holdt i feb).
Måske skal vi have fat i nogle forældre? Rikke skriver ønske om hjælp på næste faktura.
Marianne Rask/Natacha tilbød at hjælpe i stævneudvalget - tak
Vi skal huske at farverne på staldredskaber fortæller, hvor redskaberne hører til – husk det. Så bliver det
så meget nemmere at finde den skovl og den greb (og ikke mindst kost) man skal bruge.
Der er problemer med, at der ikke bliver samlet hestepærer op på banen – særligt i weekenden. HUSK
det nu og hjælp gerne hinanden med at huske det. Vores baner holder længere, hvis det gøres.
Oprydning, oprydning, oprydning – skal vi iføre en bødekasse eller hvad skal der til?? Måske skal
elevrytterne undervises i oprydning på staldgangen. Teoriaftener? Hvad med velkomstfolderen. Det
kunne måske hjælpe både i forhold til elevryttere og i forhold til nye opstaldere.
Mødet hævet.

Dagsorden til Generalforsamling i Rebild Sportsrideklub Onsdag d. 8. marts 2017
Tid:
17.00 Pokaloverrækkelse, valg til juniorudvalg, og spisning
19.00 Generalforsamling

Sted:
Afhængig af deltagere Krybben eller ude i byen– tilmelding på FB eller til Mette (mette.langley@gmail.com)
senest d. 22.2.2017
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Gennemgang af budget samt fastlæggelse af medlemskontingent og godkendelse af andre kontingenter
5. Behandling af indkomne forslag
a. Bestyrelsen har ikke modtaget nogen
6. Behandling af de, af bestyrelsen fremsatte vedtægtsændringer:
a. § 8
i. Nuværende ordlyd: "Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne afgår i lige år og halvdelen i ulige år"
ii. Forslag: Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne afgår i lige år og halvdelen i ulige år, dog således at det
sikres, at formand og kasserer ikke kan afgå samme år"
b. § 10
i. Nuværende ordlyd: "Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde.
Prokura skal meddeles to i foreningen, for eksempel formand/næstformand og kasserer, der i forening er
bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er
en følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af vedtægternes § 11.
ii. Forslag: "Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura
skal meddeles to i foreningen, dette værende den til enhver tid siddende formand og kasserer, der i forening
er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som
er en følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af vedtægternes § 11.
c. § 11
i. Nuværende ordlyd: "Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af
bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, skriftligt meddeles klubbens medlemmer med mindst 14
dages varsel. Afholdelse af generalforsamling annonceres endvidere med angivelse af tid, sted og dagsorden
på klubbens hjemmeside, Facebook sider og ved opslag på rideskolen"
ii. Forslag: Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte
forslag og indkomne forslag, meddeles klubbens medlemmer på klubbens hjemmeside, Facebook sider samt
ved opslag på rideskolen med mindst 14 dages varsel
7. Bestyrelsens indstilling af nyt Æresmedlem af Rebild Sportsrideklub
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
a. Marianne – ikke på valg
b. Trine – på valg
c. NJ – på valg – ønsker ikke genvalg
d. Rikke – på valg – ønsker genvalg
e. Lilli – ikke på valg
f. Mette – ikke på valg
9. Valg af suppleant for 1 år
a. Vakant
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 27. april 2016
Nye vedtægter vedtaget. Ny 6-mands bestyrelse valgt efter de nye vedtægter.
Tilstede: 17 personer
Dato: 27.04.2016 i Rideskolens cafeteria.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Nye vedtægter
4. Valg af ny bestyrelse jf. nye vedtægter
Referat
1.Valg af dirigent
Lone Godske blev valgt.
2.Valg af referent
Kristoffer Bohmann blev valgt.
3. Nye vedtægter
Formand Mette Langley gennemgik baggrunden for nye vedtægter. Baggrunden for vedtægtsændringerne er
besøg af konsulent fra Dansk Rideforbund som gennemgik vedtægterne som ikke længere var tidssvarende.
Forslag til nye vedtægter blev omdelt.
Pgf.7 - Medlemskontingent
Reglen gælder bestyrelsesmedlemmer som ikke er aktivt ridende.
Hvis et bestyrelsesmedlem er aktiv som rytter, betales kontingent som alle andre.
Pgf.8 - Bestyrelsens sammensætning
Ændringsforslag:
 ! Bestyrelsen skal bestå af 6 medlemmer. Ændret: "dog mindst 6 medlemmer" ændres til "6

medlemmer".

 Ønske om et max-antal på bestyrelsesmedlemmer. Ændringsforslag faldt.
 Forslag om min. 5 bestyrelsesmedlemmer. Ændringsforslag faldt.

Pgf. 11
* ! Forslag: Kun een stemme pr. medlem. Vedtaget.
Pgf. 15
 ! Ændring: "Eventuelle aktiver skal tilfalde en dyre-hjælpeorganisation ELLER EN SPORTSKLUB i

Himmerland, valgt på anden generalforsamling." (Tilføjes: "eller en sportsklulb").

Mette fremlagde 28 fuldmagter fra medlemmer som stemmer for vedtægtsændringen.
De nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget.

Medlemstallet til Dansk Rideforbund opgøres årligt, d. 31.12.
3.A Budget
Budgetforslag for 2016 blev fremlagt. Budgettet lægger op til et underskud på 21.000 kroner for 2016.
Ambitionen er at gå i nul.
4. Valg af ny bestyrelse jf. nye vedtægter
Lone - på valg, ikke villig til genvalg.
Valgt til bestyrelsen:







Mette Langley
Lilli Schacht
Marianne L.N. Larsen
Rikke Hüttel
Trine Binderup Larsen
Thomas Andreasen

Suppleant:
 Niels Jørgen Pedersen

Udvalg:
 Stævneudvalg:
o Formand valgt: Trine Binderup Larsen
o Medlemmer valgt: Iben Meier Nielsen.
 Juniorudvalg - formand:
o Formand valgt: Marianne L.N. Larsen
 Etablissementudvalg - formand:
o Formand valgt: Lilli Schacht
o Opgaver: Samarbejde med daglig leder, arbejdsdage.

