Hals Rideklub - Generalforsamling 2016
Ordinær generalforsamling afholdt, onsdag den 17.02.16 kl.19.

Referat
1. Valg af dirigent
- Eva Pedersen er valgt til dirigent.
Indkaldelsen er rettidig udsendt elektronisk.
Gennemgang af dagsorden.
2. Formands beretning
- Formand Anja Rævdal fremlagde sin beretning, omkring året som gik i Hals
Rideklub. Denne er vedlagt dette referat.
Spørgsmål til ridevestene, og de var købt? De købes i dette år, når pengene er på
klubbens konto.
3. Fremlæggelse af regnskab og budget
- Regnskab og budget blev fremlagt.
- Regnskabet er godkendt
- Budget er godkendt
- Fremlæggelse af regnskab vedr. klubbens fremtid.
Spørgsmål vedr. fald i medlemstallet. Medlemstallet er ca. halveret, i løbet af året.
Spørgsmål vedr. hvad Klubben har gjort for at gøre klubben synlig.
Der har blandt andet været afhold åbent hus, diverse arrangementer, klubben har
været aktiv på de sociale medier, også videre.

4. Behandling af indkomme forslag
- Der er fremkommet forslag vedr. etablering af juniorudvalg.
Dette punkt flyttes ned under, udvalg og valg til udvalg.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter - på valg er:
Tina Pedersen fremlagede, hvem som kan komme i bestyrelsen. I forhold til de
vejledninger, som ligger ved Aalborg Kommune, og DRF.
Det handler meget om personsammenfald i forhold til ejerkredsen af
opstaldningsstedet osv.
Dette var der ikke gehør for på generalforsamlingen.
 Bestyrelsesmedlem – Anja Rævdal - modtager ikke genvalg
 Bestyrelsesmedlem – Iben Petersen – modtager ikke genvalg

 Bestyrelsesmedlem – Kenneth Normann – udtræder af bestyrelsen efter eget
valg.
 Bestyrelsesmedlem – Maria Trabjerg – udtræder af bestyrelsen efter eget
valg.
Diana Guldbæk trækker sig fra bestyrelsen. Diana var ikke på valg. Men udtræder d.
d af bestyrelsen, blandt andet af personlige grunde.
- Der skal således vælges 2 bestyrelsesmedlemmer samt 3 suppleanter
Helene Tomra
Rikke Olesen
Bettina Martinsen
Rikke Larsen
Lise Christensen
Ovenstående kandidater er på valg til bestyrelsen i Hals Rideklub.
De opstillede kandidater, som var til stede på generalforsamlingen, gav en kort
præsentration af sig selv.
Valgt: Helene og Ulla fik 18 stemmer. De er valgt til to år.
Konny fik 17 stemmer, Bettina og Rikke fik 16 stemmer – de er valgt for et år.
Lise Christensen fik 8 stemmer, og er ikke valg ind i bestyrelsen.

6. Valg af revisor og suppleant
 Tina Pedersen er på valg: Tina Hansen genopstiller
 Ulla Hove Johnsen stiller op til revisor.
Tina Hansen har fået 17 stemmer
Ulla Johnsen har fået 3 stemmer
Tina er valgt, Ulla er suppleant.
7. Valg af udvalgs medlemmer
Bredde og stævneudvalget:
Lise Christensen
Mathias Baisgaard
Rikke Baisgaard
Juniorudvalg:
Alina Tholstruphede – 22301841
Emma Vengsi – 61684536
(Silje Martinsen) skal spørges
Cecillia Tomra – 22555907

Cecilie Jensen – 25118599
Cafeteriaudvalget:
Peter Olesen
Mathias Baisgaard
Pia Larsson, Jacob Severinsvej 52, Hals telefon nummer22404083
Materialeudvalget:
Peter Olesen
John Ewald Jensen
Søren Jensen – Kærsgård 20 Vester Hassing, 9310 Vodskov -22535386
Undervisningsudvalget:
Rikke Baisgaard, Aalborgvej 138, 9370Hals
Mangler medlemmer
Sponsor og pr – udvalget:
Konny Olesen
Mangler medlemmer
Hjemmesiden
Sharon Grøn, mail:
Distrikt repræsentant:
Findes af bestyrelsen
8. Fastsættelse af kontingent
Der ændres ikke ved kontingentet.
9. Eventuelt
Tina Hansen informeret om at der er dialog med Aalborg Kommune, i forhold til at få
nogle faste spring i trekantskoven. Der er møde i næste uge i skoven med Aalborg
Kommune, sammen med blandt andet repræsentanter fra Gunner og Efterskolen.
Forslag om, at der er en fra bestyrelsen fra Hals Rideklub, som deltager i mødet.
Ditte har meddelt at hun ikke kan undervise mere, da hun flytter til Fyn.
Derved kan hun ikke undervise mere i Klubben.
Dialog omkring undervisning.
Evt. kommer der gang i Islænderridningen igen.
Med venlig hilsen
Iben Petersen
sekretær

