Referat fra Himmelev Rideklubs generalforsamling torsdag d. 8. februar 2018 kl. 19 i
rytterstuen
Inden generalforsamlingen starter gør bestyrelsen opmærksom på, at der er blevet indkaldt 2 dage
for sent via mail til medlemmer. Rettidigt indkaldt på hjemmesiden. Da der ingen indsigelser er
afholdes generalforsamlingen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Maria Hollænder. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt og
rettidigt indkaldt på hjemmesiden, men derimod med et par dages forsinkelse via mail til
medlemmerne. Dirigenten vurderede dog, at forsinkelsen har været så lille, at alle medlemmer har
haft mulighed for i god tid at indrette sig på og orientere sig om generalforsamlingen, således at den
er lovlig og beslutningsdygtig.
2. Valg af referent: Karen Skou Andersen
3. Valg af 2 stemmetællere: Lea Nielsen og Susanne Westergaard.
4. Bestyrelsen aflægger beretning: Formanden aflagde bestyrelsens beretning som vedlægges
referat.
Spørgsmål fra medlem om der er strategiske planer for 2018: Det er der ikke.
Undring over at der ikke er planlagt stævner for rideskoleryttere: Det er stævneudvalget der står for
det. Det kræver store ressourcer at arrangere disse stævner, så stævneudvalget har nedprioriteret
disse. Bestyrelsen opfordrer til at flere byder ind med hjælp til elevstævner. De øvrige stævner er
der søgt om sidste år, derfor er de lagt ind i årsplanen.
Hvor mange medlemmer har vi: Ca. 200 medlemmer.
Stien rundt om Noden er den tegnet ind på kortet: Nej. Med uret går den nord om søen, op ad
bakken og ender sammen med stien, der går hen mod spejderhytten. Vi må fortsat ikke ride hele
vejen rundt om søen på østsiden.
Med disse bemærkninger og svar tages beretningen til efterretning.
5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse: Gennemgået grundigt af Susanne og
godkendt.
6. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår at medlemskontingentet stiger fra 115 kr. til 120
kr. pr måned:
Forslaget blev enstemmigt godkendt.
7. Behandling af indkomne forslag: Dirigenten konstaterede, at alle forslag var fremkommet inden
for vedtægternes tidsfrist, og at forslagene var kommet til medlemmers kendskab rettidigt, jf. dog
bemærkningerne under pkt. 1. Forslagene kan således fremlægges til generalforsamlingens
godkendelse.

a. Bestyrelsen foreslår at holdundervisningen på Dressur Øvet (mandag aften) og Talent holdet
stiger med 100 kr. pr. måned, samtidig sættes antallet af ryttere ned til 6 pr. hold:
Forslaget blev enstemmigt godkendt.
b. Bestyrelsen foreslår at (øvrige) holdundervisningshold stiger med 15 kr. pr måned:
Forslaget blev enstemmigt godkendt.
c. Bestyrelsen foreslår at ponygames stiger med 15 kr. pr. måned:
Forslaget blev enstemmigt godkendt.
d. Bestyrelsen foreslår at prisen for opstaldning i hesteboks stiger med 50 kr. om måneden (gælder
kun for hest):
Forslaget blev enstemmigt godkendt.
e. Bestyrelsen foreslår at prisen for prøvetime dressur stiger til 500 kr. pr. time (ikke selv sadle op
og varme op) og at prisen for prøvetime spring stiger til 250 kr. for ½ time (selv sadle op og varme
op):
Forslaget blev enstemmigt godkendt.
For alle forslag gælder prisstigningen fra 1. marts 2018.
8. Valg til bestyrelsen:
b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 3 suppleanter i lige år. På valg er Anette (kommet i
bestyrelsen sommeren 2017 i stedet for Ann Christina), Suzanne (som kom ind i 2017 for
Lisbeth Kjærholt der stoppede i efteråret 2016) og Karen (kan ikke genopstille som ansat).
Kerstin meddeler at hun trækker sig fra bestyrelsen, derfor vælges 4 medlemmer.
Anette Gormsen genvalgt, Suzanne Heide genvalgt. Birgitte Forst og Anne Rømer nyvalgt til
Bestyrelsen.
Suppleanter: Maria Hollænder, Marlene Roed og Louise Carstensen.
9. Valg til juniorbestyrelsen:
b. Valg af 2 juniormedlemmer samt 3 juniorsuppleanter i lige år:
Alle medlemmer har trukket sig i løbet af året. Silje Møller er ikke medlem af HIRK mere.
Ellen Schelde er valgt til juniorbestyrelsen. Olivia Forst og Cecilie Korte kan sidde med ved
møderne.
Juniorbestyrelsen opfordres til at rekruttere personer til at hjælpe i løbet af året. Som en Ad Hoc
juniorbestyrelse.
Vær OBS på at der i vedtægterne (§ 8) står at man skal være medlem af rideskolen for at stille op.
Dette skal måske ændres til medlem af rideklubben. Husk det til næste generalforsamling.
10.Valg af revisor og 1 revisor-suppleant (valgt for 1 år ad gangen):

Lea Nielsen valgt til revisor og Mie Rømer valgt til revisor-suppleant.
11.Nedsættelse af udvalg og valg af formænd til nedsatte udvalg (se §8) :
a. Bestyrelsen foreslår at der nedsættes et Cafe´ Hyp udvalg: Ingen meldte sig. Bestyrelsen vil
prøve at finde kandidater til at sidde i et Cafe` Hyp udvalg.
b. Valg af formænd til udvalgene: Stævneudvalg, Sponsorudvalg, Handy Team, aktivitetsudvalg og
Cafe´ Hyp udvalg.
Formand Stævneudvalg: Mia.
Formand for Sponsorudvalg: Tages på førstkommende bestyrelsesmøde.
Der er hverken et aktivitetsudvalg eller et Handy Team.
12. Eventuelt:
Der blev talt om forbruget af wrap til privatheste/ponyer. Dette tages på et bestyrelsesmøde.
Der er ønske om at planlægge 4 opstaldermøder årligt. Opstalderansvarlig står for at indkalde til
disse. Vi er forpligtet til at holde disse møder ift. Certificeringen.
Privatopstaldere kan måske løfte flere opgaver (sponsor mm)?
Husk at inddrage rideskoleryttere/deres forældre. Der efterspørges mere info om klubben og
hvad man kan bidrage med. Forslag om at skrive nyhedsbreve.
Det er godt med modtagelse af nye medlemmer.
Stævner: Klubstævner: Hvilke muligheder er der for at få afholdt klubstævner.
Forslag om at lave lister hvor man melder sig til at hjælpe ved stævner. Det vil så kræve et vist
antal personer før stævnet bliver arrangeret. Få dialog omkring stævner og ridelejr.
Der kommer klubstævner.
Michelle kom med et forslag til fordeling af heste til interne stævner. Dette kan stævneudvalget
høre nærmere om.
Der bliver spurgt ind til holdningen til ridning og samtidig brug af mobiler. Overlader det til
bestyrelsen at tage stilling til dette.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Karen Skou Andersen
Referent
Maria Hollænder
Dirigent

