
Referat af Generalforsamlingen den 12.02.15 kl. 19.00 i Rytterstuen  
 
1: Valg af dirigent; Forslag Eva Pedersen: Valgt. 
Takker for valget. Der er korrekt indkaldt med 14. dagsvarsel elektronisk. Gennem gang af dagsorden. 
 
2: Formandens beretning;  
Birthe beretter om årets gang i rideklubben.  
Ingen spørgsmål til beretningen. Den er godkendt.  
 
3: Fremlæggelse af regnskab og budget 
Gennemgang af regnskabet 
Der er ingen spørgsmål til regnskabet.   
 
Gennemgang af budget 
Spørgsmål vedr. udgifter til halleje og lokaleleje, da det er højere end 2014. Dette begrundes i flere 
undervisningstimer, samt udlejers mulighed for huslejestigning.  
Desuden er der afskrevet vedr. salg af skrabelodder. Bestyrelsen har besluttet at der kun skal sælges 
skrabelodder 2 gange om året, idet tilslutningen fra medlemmerne til salg af disse, har været begrænset. 
Der er mange, som er kommet tilbage med deres skrabelodder uden at have solgt nogen. 
 
Budget og regnskab er godkendt. 
 
4: Behandling af indkomne forslag 
Der er ikke indkommet forslag. 
 
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter; 
Diana modtager genvalg til kasserer posten. 
Valgt Kenneth Norrmann, Diana Guldbæk, Danielle Ovesen,  
1.sup. Maria Trabjerg, 2. sup. Konny Olesen 
 
6:Valg af revisor og suppleanter 
Rosita Jørgensen og Tina Bols Pedersen.  
 
 
7: Valg af udvalgsmedlemmer 
 
Breddeudvalg: Anja Rævdal 
 
Cafeteriaudvalg: Diana Guldbæk og Birthe Johansen, Christian Guldbæk 
 
Materialeudvalget: Bjarne Rævdal, Aage Eriksen, Frits har tilkalde vagt. Peter Olesen 
 
Stævneudvalg: Maria Trabjerg, Camilla Johansen, Lise Christensen 
 
Undervisningsudvalget: Diana Guldbæk, Tina Bols Pedersen, Rikke Baisgaard 
 
Sponsor og Pr: Eva Pedersen, Birthe Johansen, og Konny Olesen 
 
Hjemmesiden; Mathias Baisgaard, skal overtage snarest efter Sharon. 



 
Distriktsrepræsentant: Overlades til stævneudvalget at finde ud af.  
 
8: Fastsættelse af kontingent for 2016. 
Vi lader kontingentet være. 
 
9: Eventuelt 
Konny Olesen vil gerne hjælpe med praktiske ting, sælge lodder, cafeteria osv.  
Mulighed for evt. at få et busstoppested i Aalebæk. Formanden skal kontaktes NT. 
Eva Pedersen siger tak på klubbens vegne, til Birthe for hendes arbejde i klubben. 
 
 
 


