Referat fra generalforsamling februar 2022:
Velkomst fra formand Ninne
Bestyrelsen peger på Arno som dirigent og han vælges.
Beretning fra formand og næstformand godkendes.
Beretning fra kasserer Marlene.
Økonomien gennemgås af Marlene, i forhold til et muligt budget for 2022 så vi forhåbentligt kan gå ud med
et + på kontoen i 2022.
Der stilles spørgsmål til lønning af staldpersonale, i forhold til at have 1 ansat i forhold til 2.
Indtægter i forhold til udgifter til staldpersonale er svært at forstå.
Arno træder ind og tager ordet i forhold til at forklare, at bestyrelsen har haft få måneder til at finde hoved
og hale i økonomien.
Der forklares at der for nogle år siden var indluk af pensionærerne selv – men dette fungerede ikke super
godt. Men det må være op til en ny bestyrelse.
Regnskabet godkendes
Medlemskontingent:
Alle medlemskontingenter hæves med 50 kr
Synlighed over familie medlemskab, så der måske er flere der benytter det. Skal på hjemmesiden.
Takt og tone til bestyrelsen generelt:
Næstformand Trine fortæller hvordan bestyrelsen bliver talt og skrevet til.
Der bakkes op om, at der skal tales pænt – og at bestyrelsen skal have mulighed for, at passe deres heste
og være i stalden, uden at blive overfuset.
Der skal være mere frivilligt arbejde, så der løftes samlet i flok.
Indkomne forslag:
Ekstra personer i udvalgene, så der altid er flere til at hjælpe de forskellige udvalg og driften af dette.
Frivillig hjælp til bestyrelsen. Måske nogle af udvalgene ikke skulle være i bestyrelsen, men det skal
diskuteres af ny bestyrelse.
En støtte forening/venskabs klub, kan eventuelt oprettes, for at hjælpe med fond/legat søgninger.
Nytænkning til den nye bestyrelse i forhold til
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Lene Jacobsen bliver foreslået som formand – og takker ja. Hun vælges som formand.

Næstformand – Vivi Haxhøg vælges
Kassere – Marlene Roos genvælges
Hal- og baneudvalg – Heidi Holst genvælges
Cafeteria udvalg – Lotte Amalie genvælges
Staldudvalg – Ninne vælges til posten
Stævneudvalg – Julie Levin genvælges
Valg af suppleanter
1. suppleant Trine Hedemand
2. suppleant Julie Hvas
Valg af revisor
Ellen Grimstrup og Helle Nielsen
Valg af bestyrelsesmedlemmer til Uldum Ridecenter
Brian genvælges til bestyrelsen
Championatliste
Pony dressur:
1. plads Steffanie med 193 point
2. Lærke med 94 point
3. Michella Gram
Pony spring:
1. Cecilia Haxhøg
2. Mark Holst

Hest dressur:
1. Eline Øster med 54 point
2. Lene Aamand med 50 point
3. Maria Johansen med 44 point
Hest spring:
1. Lotte Amalie Rasmussen
2. Heidi Holst
Paradressur:
1. Annemette Hasselstrøm
Eventuelt:
Der rykkes for OK sponsoratet, da man stadig ikke kan vælge rideklubben når der tankes. Trine rykket for
dette hos OK Benzin. Det afventes stadig.

