Referat fra Generalforsamlingen den 14. februar 2013
Julle takkede for fremmødet, og valg af dirigent. Bestyrelsen forslog Eva, der takkede for valget, og
konstaterede, at indkaldelsen var udsendt rettidigt.
Formanden afholdte beretningen om hvilke aktiviteter og ting der er sket igennem året. Beretningen
var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Der var ingen spørgsmål til beretningen.
Fremlæggelse af regnskab og budget:
Rosita fremlagde regnskabet for sidste år, der viste et overskud på 3.033,81. Der var spørgsmål
vedr. tilgodehavende, det drejer sig om undervisning og kontingent der mangler at blive indbetalt.
Regnskabet godkendt uden yderligere spørgsmål.
Rosita gennemgik budgettet for 2013, og der var ingen spørgsmål. Budgettet godkendt.
Behandling af indkomne forslag:
Fra bestyrelsen er det kommet forslag om at ændre nogle paragraffer. Ændring i paragraf 11
vedtaget. Juniorudvalg i stedet.
Paragraf 14, ændringer i indkaldelse på til skrift over til elektronisk. Ændringen er godkendt.
Paragraf 20, ændringer i indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling fra skrift til elektronisk.
Ændringen godkendt.
Paragraf 21, ændringen godkendt, paragraffen slettes.
Valg af bestyrelsesmedlem og suppleanter:
Richard Hansen modtog genvalg – valgt
Julie Christensen modtog genvalg – valgt
Birthe Johansen modtog genvalg – valgt
Rosita Jørgensen modtog genvalg – valgt
Valg af suppleanter – der var ikke lige frem stor tilslutning til de poster. Anja Rævdal valgt, samt
Pernille Clemmesen.
Valg af revisor, Carl Skibsted er valgt, Anya Borg er valgt.
Valg af udvalgsmedlemmer:
Breddeudvalget – Louise Andersen vil gerne være med og Anja Rævdal.
Komplette udvalgslister ligges på hjemmeside når de er opdateret.
Juniorudvalg – ikke nye medlemmer.

Cafeteria udvalget - ingen nye medlemmer.
Materiale udvalg – ingen nye medlemmer, Bjarne tilkalde vagt.
Stævneudvalg – Iben vil gerne være med til afholde de almindelig stævner.
Undervisningsudvalg – ingen nye medlemmer, Tina kontakt person.
Sponsor udvalg – ingen nye medlemmer.
Hjemmesiden – Sharon
Fastsættelse af kontingent – forslag fra bestyrelses om at slette familie kontingent, forslaget
nedstemt på generalforsamlingen, familie kontingentet fortsætter, og yderligere kontingenter
fortsætter uændret.
Eventuelt:
Klubbens heste, Iben er utilfreds med Kashmira, hun mener ikke at Kashmira er egnet til
undervisning til de små. Hun er ikke tilfreds. Pernille har også hørt om andre børn der er stoppet på
grund af Kashmira. Der skal afklaring på, hvad der skal ske om torsdagen. Kashmira er midlertidig
suspenderet. Anne bruger de heste hun mener, er egnet. Der er et ønske om andre elevheste,
bestyrelsen og undervisnings finder en løsning hurtigst muligt.
Ikke mere under eventuelt.
Eva takker for god ro og orden.
Referat Mette

