Generalforsamling 31.05.2021
Dagsorden
1. Valg af dirigent/ordstyrer, Anne Jacobsen
2. Valg af referent – Yasmin
3. Bestyrelsens beretning
-

Corona, generalforsamling plejer at holdes tidligere

-

Lukket ned i 3,5 måned i 2020 – Meget frustrerende, bestyrelsen har undskyldt meget og
samtidig håbet at folk vil støtte klubben, vi kan takke mange for at vi står her, og at vi har klaret
os igennem 2020. Der er søgt hjælpepakker, men det er svært pga. at vi er en meget lille klub,
og reglerne for hvad der kan søges tilskud til.

-

Udskiftning af bestyrelsen, hvor Yasmin trådte ind i juni måned. Dixx blev valgt til regnskabet,
og som tidligere var bestyrelsesmedlem

-

Der er arbejdet hårdt på hjemmesiden, som bliver bedre og bedre.

-

Undervisere, hvor vi i 2020 har haft nogen gode stabile undervisere. Det har været godt for
klubben og børnene at der har været stabilitet. Her har vi Maja og Stine

-

Elevponyerne har også været stabile, hvor vi har haft lånt Gitte af Hjerl hede. Balou blev
pensioneret og hygger sig. Så har vi fået Jackni. Vores elevheste er dog alle i den ældre grupper.

-

Arrangementer har der været meget lidt af, både pga corona og herpesvirussen. Der eer
desværre heller ikke for stor opbakning omkring de arrangementer vi holder, men der kæmpes
forsat på at holde gode arrangementer.

-

Der var håbet på et større fremmøde i aften, så det ikke kun er bestyrelsen der er med til det
der afholdes.

-

Stævne i februar og december.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
-

Dixx har overtaget regnskabet i juni måned 2020. Regnskabet har været et kæmpe arbejde.
Både at få styr på det, men også få ordentligt styr på det nye system, som er oppe at køre nu.
Indtil han overtog det, var der ikke bogført regnskabet i forhold til indtægter.

-

2020 går vi ud af med et overskud på 45.000. Selvom der har været nedlukket pga. corona,
hvor der er blevet tilbage betalt medlemskaber og undervisningstimer.

-

Der er ikke kommet mange nye medlemmer. Da vi gik ud af året havde vi 87 medlemmer. I
forhold til 2021 er der efterhånden fyldt på alle holdene. Hvor der er venteliste til
begynderholdene.

-

Vi skal igennem 2021 før vi kan se hvordan regnskabet ser ud, men det ser fornuftigt ud nu.

-

De bilag der blev overtaget er fra 2018, og man har ikke set dem fra 2019.

-

Oprettet en mobilepay konto, så vi har mobilepay til vores arrangementer.

5. Behandling af indkomne forslag
-

Der er ikke kommet nogen

6. Fastsættelse af kontingent og priser
-

Der skal ikke ændres i priserne, hverken for kontingent eller undervisning.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg er:

Næstformand Carina Dueholm – modtager ikke genvalg
Sekretær Merete Damgaard – modtager genvalg
+ 2 suppleanter

-

Merete Damgaard er genvalgt.

-

Mie Højriis vil gerne stille op – hun er valgt

-

Suppleanter: 1. suppleant er Brit Nørholm, 2. Suppleant er Anne Jakobsen

8. Valg af revisor
-

Pernille Jakobsgaard sidder som revisor nu.

-

Dixx mor har i år gennemgået regnskabet, hun har siddet i Skattestyrelsen. Det er bestemt at
hun nu sidder som revisor, Anette Holbæk.

9. Valg til udvalg
a. Stævneudvalg
-

Maja og Merete har siddet i det indtil nu – begge forsætter.

-

Maria vil gerne hjælpe i stævneudvalget, når det er muligt.
b. Aktivitetsudvalg

-

Yasmin og Vivi. Stine vil gerne med ind i det, og hjælpe med ridelejr. Joanna vil også gerne være
med i udvalget.

10. Evt.

-

Voksenhold – folk kan ikke komme hver uge, men at der betales et beløb (omkostningen for en
underviser) Ugetilmeldning. Evt. et voksenhold som det sidste hold om torsdagen. Der kan
åbnes et modul op på hjemmesiden, hvor man ugentlig kan vælge om man kan ride den dag.

