Blistrup & Omegns Rideklub, Generalforsamling
Mødereferat
24-02-2020
1. Valg af dirigent og referent
Lene Mackintosh blev valgt som dirigent
Pernille Bækgaard blev valgt som referent
2. Formanden aflægger årsberetning
Formanden aflagde årsberetning for 2019. Det har været et godt år i BLIS med både stævner
og aktiviteter. Lyserød lørdag var igen i 2019 en stor succes og klubben slog rekord i
indsamlede penge som kunne overdrages til Kræftens Bekæmpelse.
Klubben siger også en stor tak til alle sine velvillige sponsorer samt tak til Det Grønne Hus
som har doneret 5000 kr til Games udstyr.
3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse.
Regnskabet blev forelagt med en kommentar om at regnskabet endnu ikke var revideret af
revisor, da denne havde haft for travlt.
Kassereren gennemgik regnskabet, og noterede at vi havde set en lille stigning i antal
medlemmer sandsynligvis grundet GBRs konkurs. Det vil dog først afspejle sig i det
kommunale tilskud i 2020.
Kontingentet til DRF afledte en diskussion om klubben skulle fortsætte sit medlemskab af
DRF. Men da det samlet set giver flere fordele at være medlem af DRF end at stå udenfor var
der enighed om at fortsætte medlemskabet af DRF.
Det samlede regnskab blev godkendt under forudsætning af at revisoren kunne revidere
regnskabet uden anmærkninger. I tilfælde af anmærkninger indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling for godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af medlemskontingent 2021
Der var enighed om at fortsætte med kontingentet på 300 kr pr år igen i 2021
5. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
Flg. bestyrelsesmedlemmer var på valg og ingen ønskede at genopstille:
•
•

Formand: Christine Hesselholm
Sekretær: Birgitte Pollas
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•

Menigt medlem: Malene Larsen

Følgende opstillede til ny bestyrelse:
•
•
•

Lene Mackintosh
Ida Henriksen
Tinna Henriksen

Med kun tre opstillede var det intet valg og alle tre indtrådte i bestyrelsen.
Ny formand for klubben blev: Louise Hellenberg
Den ny bestyrelse konstituerer sig endeligt på førstkommende bestyrelsesmøde.
7. Valg af udvalgsformand til aktivitetsudvalget
Malene Larsen meddelte at hun ikke ønskede genvalg som udvalgsformand.
Ny udvalgsformand vælges på førstkommende udvalgsmøde.
8. Valg af menige medlemmer til aktivitetsudvalget
Flg. menige medlemmer blev valgt til aktivitetsudvalget:
•
•
•
•
•

Ida Henriksen
Tinna Henriksen
Trine
Birgitte Pollas
Pernille Bækgaard

Medlemmerne fordeler arbejdsopgaverne i mellem sig på førstkommende møde i udvalget.
Trine tilbød dog allerede nu at overtage vedligeholdelsen af klubbens hjemmeside, ligesom
Birgitte meldte sig som cafe ansvarlig.
Catrine Nalepa ønskede ikke at deltage i aktivitetsudvalget, men ville dog gerne fortsætte
med ansvaret for championats listerne.
9. Valg af revisor og revisor suppleant
Dorthe Ulf Møller havde meldt til bestyrelsen at hun gerne står til rådighed som klubbens
revisor i 2020. Dorthe blev enstemmigt valgt som revisor.
Katrine Tange blev valgt som revisor suppleant.
10. Forslag til aktiviteter 2020
Flg. aktiviteter er allerede planlagt for 2020:
•

Påskearrangement
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•
•
•
•

Maj: aften dressurstævne
August: Sløjfespring
September: Dressurstævne m klubmesterskab
August: tur til Møn med overnatning

Derudover fremkom flg forslag som vil blive taget op i aktivitetsudvalget:
•
•
•
•

Ministævne med fælles spisning i uge 25
Ridelejr 2020
Halloween 2020
Fastelavn 2021

11. Championatsvindere 2019
Årets championatsvindere i dressur 2019 blev:
Pony: Pauline Bækgaard Petersen på Aastrupgaards Saga
Hest: Catrine Nalepa på Pojk
12. Eventuelt
Det blev diskuteret om klubbens overskud skulle bruges på noget som kunne være til gavn for
medlemmerne og flg. forslag fremkom:
•
•

Spejl/flere spejle til ridebane/ridehus
Mulighed for belysning på udendørsbane

Catrine Nalepa havde et forslag til forbedring af hvordan man indberetter og administrerer point
til championatet.
Alle forslaget skal sendes til bestyrelsen.

