26. marts 2019
Referat
Ordinær Generalforsamling i Teitur den 20. marts 2019
Deltagere:
Annette Jørgensen, Lone Barslund, Signe Kjær Jepsen, Hanne Gottfredsen, Ken Ipsen, Bente Schmidt, Grith
Passer Hvidmann, Camilla Passer Hvidmann, Susan Jensen, Sofine Jensen, Louise Lou Pedersen, Lis
Lysholm, Kate Christoffersen, Laila Ekberg, Gitte Christophersen, Mette Munksgaard, Marianne Lund.
Ad. Pkt. 1.
Hanne blev valgt til referent og Sofine som ordstyrer.
Ad. Pkt. 2.
Formanden fremlagde beretning og fortalte om årets gang i klubben. Vi har haft 9 arrangementer med stor
medlemstilslutning, Flere foredrag har trukket 30 medlemmer til. Den stil vil vi gerne fortsætte med i 2019.
Derudover var der det store rytteroptog i København, som gav Teitur den ærefulde titel af Årets Klub 2019 i DI.
Så selv om man er lille, så kan man godt gøre det på den store scene.
Ad. Pkt. 3.
Kassereren fremlagde regnskabet/budget, som blev godkendt af Generalforsamlingen. Bestyrelsen har
foreslået en stigning i kontingentet, da det har været uændret i de sidste 10 år. Dette skyldes, at vore
arrangementer er blevet meget dyre, desuden er gebyr til DI steget fra 10 kr. til 25 kr. pr. medlem. Fra 2020 vil
kontingentet således være 250 kr. for voksen medlemskab og 300 kr. for familiemedlemsskab. Junior og
passive medlemmer vil være 125 kr.
Ad. Pkt. 4.
Ingen indkomne forslag.
Ad. Pkt. 5.
Medlemmer på valg:
Mette Munksgård
Laila Ekberg
Anette Jørgensen
Alle blev genvalgt.
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Desuden meldte Sofine Jensen, Lone Barslund og Camilla Passer Hvidmann sig under fanerne og er nu en
del af bestyrelsen, som nu er sammensat således:
Gitte Christophersen, formand
Mette Munksgaard
Marianne Lund
Annette Jørgensen
Susan Jensen
Laila Ekberg
Sofine Jensen
Camilla Passer Hvidman, suppleant
Lone Barslund, suppleant
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.
Kate Christoffersen, revisor
Hanne Gottfredsen blev genvalgt som revisorsuppleant.
Ad. Pkt. 6.
Ullerup Open 2019 ændrer afholdelsesdato fra 2. juni til efter sommerferien (august/september). Nærmere info
følger. I stedet planlægger vi et Minialrid den 2. juni.
Vi vil gerne have lidt flere alrid-elementer ind i vores minialrid, men det er svært med manpower og
forhindringer kan vi risikere, bliver fjernet af andre gæster i skoven – det har vi prøvet tidligere.
Derudover gik snakken lidt på tværs og er listet op nedenfor. Alle forslag bliver taget til efterretning.
Kate: Når skoven bestilles, husk at tjekke om der er andre arrangementer samme dag.
Louise: Forslag: Deltageren skal medbringe egen medhjælper ellers kan man købe sig til en medhjælper som
f.eks. kunne være fra en sportsforening eller en spejder forening.
Marianne: Alle ryttere har en sponsor - så har man f.eks. en gave/præmie med.
Signe: Kan ikke lide ideen. Vil hellere have et højere startgebyr. Det skal være rart at deltage uden at skulle
tænke på at man skal plage om ting/sponsorater.
Lis: Man skulle vælge mellem enten højere start gebyr eller medbringe sponsor gave.
Louise: Rideklubber - så er det sponsorer som støtter stævne. Og ikke personlige sponsorer.
Lis: Mener at det skal være klubben som hiver sponsorater hjem.
Mette: Vi skal holde det ukompliceret. Vi er ikke bekneb, så det er ikke nødvendigt.
Laila: Enig med Mette. Men man kunne smide en general opfordring ud til medlemmerne om de kan skaffe
noget fra nogle sponsorer.
Marianne: Det er vigtigt at vi får noget ind. Støtteforening var måske en ide.
Lis: Søge tipsmidler. Ok benzin.
Susan: Har forsøgt Dragør kommune - men det er meget kompliceret. Det kræver mange medlemmer under
18 år.
Louise: Synes at vi skal forsøge OK benzin.
Signe: Er Ullerup Open nødvendig? Er det dét, vi vil i denne klub?
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Susan: 99,9% er skovtursryttere. Der er mange som vil gerne vil prøve. Vi bør derfor tilgodese alle i klubben.
Gitte: Vi er medlem af DI - ikke at det giver krav om at vi skal holde et stævne. Men måske skal vi fremadrettet
tilbyde vores Ullerup Open som et D Stævne.
Vi har lidt en forpligtigelse -når nu vi har muligheden og vi har lyst - så skal vi også udbyde det til
medlemmerne. Det kan give rytterne lyst til at prøve lidt mere.
Laila: Enig med Gitte. Et stævne giver et eller andet til nogen som ikke har bil og trailer. Og at prøve at snuse
til noget og måske turde mere end det.
Signe: Mener at det er en lille gruppe som står med hele arbejdet - er det det værd? Ikke rimeligt at klubben
forventer at det bliver afholdt.
Lone: Nye krav omkring dommer - er det så noget som bliver dyrere.
Laila: svarer at kravene er ikke særligt store, men det er mere organiseret.
Mette: Vi skal huske at vi er en klub for bredden. Vi arrangerer ture osv. Hvis der er nogen som har lyst til at
stå for et stævne, så synes jeg at vi skal gennemføre det.
Lis: Det er det arrangement som har givet os størst indkomst. Det giver os relationer til andre klubber og hver
eneste deltager har ud over de rider, også en pligt. På dagen har alle en pligt. Selvfølgelig skal man holde det.
Gitte: De sidste 2 stævner har vi været på maks. kapacitet.
Louise: Dejligt at der bliver et stævne som jeg kan deltage. Og jeg kan bruge det til at turde mere/en status på
hvor lang vi er nået (hesten og jeg)
Marianne: Nogle år siden var Amalie ude og lave stævne træning - og det var stor tilslutning. Det kunne man
overveje igen - f.eks. Alberte og Sølvi.
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