Generalforsamlingen 2011

Valg af dirigent
Birthe Johansen blev valgt
Generalforsamlingen er varslet i rette tid

Formandens beretning
Kort genfortalt.
Beretningen er godkendt.

Fremlæggelse af regnskab og budget
Regnskabet blev delt ud
Vores undervisning har givet et lille underskud, et bevidst valg.
Årsresultatet er et lille underskud på 7634,61 hvilket selvfølgelig kunne være bedre, men også et valg i
forhold til vores satsning af undervisning og foredrag.
Regnskabet er godkendt.
Budgettet svært at lave, da vi håber at vi får en kontrakt i hus, men budgettet godkendt.

Indkomne forslag
Der er ingen

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Efter lidt snak frem og tilbage findes der ud af, at Isabel Sørensen reelt ikke er på valg, da hun blev valgt
sidste år, og Majbritt sidder for hende som suppleant
Sharon Grøn vil gerne vælges
Anya Borg vil gerne genvælges
De er valgt
Suppleanter
1. suppleant Alexandra Prodanovic
2. suppleant Kirsten Eriksen
Revisorsuppleant
Birthe Jørgensen
Valg af udvalgsmedlemmer
Breddeudvalg: Birthe Johansen, Sharon Grøn og Majbritt Madsen
Cafeteria udvalget: Birthe Jørgensen, Birthe Johansen, Kirsten Eriksen og Anya Borg
Materialeudvalget: Richard Hansen, Rene' Thomsen,
Stævneudvalget: Rosita Jørgensen, Eva Pedersen, Alexandra , Julie Christensen,
Undervisningsudvalget: Gitte Schrøder, Sharon Grøn, Birthe Johansen hjælper med stævneanmeldelser.
Hjemmesiden: Sharon Grøn
Alle er velkommen til at sende alle konstruktive indslag ind til Sharon til hjemmesiden.
Sponsor udvalg: Eva Pedersen, Anya Borg, Sharon Grøn og Birthe Johansen

Fastsættelse af kontingent.
Forslag om at hæve kontingentet.
0-6 år 175,7-18 år 275,over 18 år 375.Familie 450,Passiv 175,-

Eventuelt
Vi har samlet 1150,- kaffemærker.... Ordningen ophører desværre, og de finder på noget andet, på et
tidspunkt!
Netferie vil gerne have et samarbejde med ridning i sommerferien. Har vi kræfter til det? Problemet er at vi
ikke har så mange heste at vi kan tage en flok med ud at ride. Vi tænker på om en struktur med
hestevognstur med Richard og heste bagved kan være en god struktur. Måske kan vi finde 2-3 datoer.
Vi skal dog stadig prioritere Torvemarkedet
Torsdag den 3. marts klokken 19 i rytterskuret, er der store udvalgsmøde hvor datoer skal koordineres for
årets arrangementer. Inden det møde har udvalgene tænkt på, hvad der skal laves på arbejdsdagen i
forhold til de forskellige udvalg, samt tænkt på hvad der skal indkøbes til arbejdsdagen.

Kort bestyrelsesmøde hvor bestyrelsen konstituerede sig:
Bestyrelsen består af: Anya Borg, Rosita Jørgensen, Sharon Grøn, Gitte Schrøder,
og Majbritt Madsen

Formand: Gitte Schrøder
Næstformand: Sharon Grøn
Kasser: Anya Borg
Sekretær: Majbritt Madsen
Medlem: Rosita Jørgensen

