Referat fra Blistrup og omegns rideklub’s ordinære generalforsamling
mandag d. 27. februar 2017.
0. Referent
- Trille Pollas havde givet tilsagn om at være referent inden mødet
1. Valg af dirigent.
- Pia Haagerup blev valgt som dirigent.

2.

3.

4.

5.
6.

Bestyrelsen startede med at præsentere sig selv.
Formand: Anette W. Thomsen
Sekretær: Birgitte Pollas
Næstformand: Louise Hellenberg
Kasser: Katrine Tange
Bestyrelsesmedlem: Pia Haagerup
Bestyrelsesmedlem: Marianne Bækgaard
Formanden aflægger årsberetning.
Anette W. Thomsen aflagde årsberetning. Der havde i løbet af året været rigtig mange
gode aktiviteter. Stor ros til alle som har deltaget og hjulpet.
Stor ros til Malene, for den nye hjemmeside, som er let og gennemskueligt.
Årsberetningen er vedlagt
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Det reviderede regnskab blev gennemgået af Katrine Tange. Det blev godkendt, og er
vedlagt.
Pia Haagerup forslog at man fremadrettet evt. lavede et budget for det kommende år, da
der pt. er et fint overskud i klubben.
Fastsættelse af medlemskontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Det blev vedtaget, at kontingentet fortsætter
uændret på 300,- og 150,- for passive medlemmer.
Behandling af indkomne forslag. (skal være formanden i hænde senest d.1.februar 2016)
Der var ikke modtaget nogle forslag
Valg af bestyrelse.
(Følgende er på valg)
Anette W. thomsen (formand)
på valg i 2018
Louise Hellenberg (næstformand)
på valg genopstiller/Louise Hellenberg blev
genvalgt
Marianne Bækgaard
på valg genopstiller ikke/Christina blev valgt
Birgitte Pollas (sekretær)
på valg i 2018
Katrine Tange (kassér)
på valg genopstiller/Katrine Tange blev valgt
Pia Haagerup
på valg i 2018

7. Valg af udvalgsformand/kvinde til aktivitetsudvalget
Louise Hellenberg fortsætter som udvalgsformand for aktivitetsudvalget
8. Valg af menige medlemmer til aktivitetsudvalget (behøver ikke være medlem af
bestyrelsen)
Matilde og Stine Hesselholm træder ind i aktivitetsvalget.
Sascha Brun Larsen træder ind i aktivitetsudvalget.
May Britt Jørgensen forsætter som medlem af aktivitetsudvalget.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Dorthe Ulf Møller(Revisor)
på valg genopstiller/Dorthe Ulf Møller blev valgt
Peter W.Thomsen(revisor suppleant)
på valg/Bengt Jensen blev valgt
10. Forslag til aktiviteter i 2017
Forslag:
- Rid for en dommer
- Sommer ridelejr
- Ryttermærkeundervisning grad 1 & 2
- Pinsetur i Tisvildehegn
11. Championats vinder/farvel til Marianne Bækgaard, som træder ud af bestyrelsen:
Nikita Larsen blev championatsvinder for 2016 og modtog et fint dækken. Stort tillykke til
Nikita som har repræsenteret BLIS mange gange.
Her også en opfordring til at alle får indberettet deres point, når de starter for klubben.
Der blev sagt pænt farvel til Marianne Bækgaard, som træder ud af bestyrelsen efter mange
års tro tjeneste i klubben. Birgitte holdt en fin tale for Marianne. Marianne modtog en lille
gave.
12. Evt
- Det blev forslået, at vi søger sponsortilskud hos ok, så man får et tilskud pr medlem. Pia
Haagerup kommenterede, at skal man have dette tilskud, skal man hvert år erhverve 10
nye ok kunder, ellers skal man betale tilskuddet tilbage.
- Birgitte Pollas foreslog, at man i stedet tilbyder at stå for Genbrugsteltet på
forbrændingen en weekend. Det gjorde vi forrige år sammen med westernklubben, hvor
der blev tjent omkring 11.000kr.
- Louise informerede om, at bestyrelsen har søgt om at blive årets forening i Gribskov
kommune. Det bliver afgjort tirsdag den 7.3. – 2016. Den vindende forening får en
glasvase med inskription, en buket blomster, samt 10.000kr
Dirigenten sluttede af med at takke deltagerne for god ro og orden !

