Referat af Blistrup og omegns rideklub’s ordinære generalforsamling
mandag d. 26. februar 2018 kl. 19.30 – 21.00.
1. Valg af dirigent.
Christina Laursen blev valgt
2. Formanden aflægger årsberetning.
Anette West Thomsen aflagde årsberetning med blandt andet følgende indhold:
-

Lille hyggeligt påske arrangement

-

Dyrlæge Louises cup med udfordring af vejret til finalen

-

Ridelejr med ridepiger og hestehygge

-

Sommerfest med lille sløjfestævne og fælles frokost

-

Lyserød lørdag igen på Søborggård med over 12.000 kr. til kræftens bekæmpelse. Vi kan altid
bruge flere hjælpere

-

7 piger til 3. og 4. ryttermærke

-

Genbrugsteltet har indbragt midler til hjælp til nyt toplag på udendørs ridebane og givet sjove
timer, som dem der har ”betjent” kunderne i teltet

-

Julehyggen med børn og voksne var igen en succes

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Katrine fremlagde regnskabet som viste et fint resultat på 20.322,06 kr. blandt andet på baggrund
af genbrugsteltet, medlemstilskud og cuppen. Klubbens beholdning er pt 67.312 kr.
4. Fastsættelse af medlemskontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 300 kr. pr aktiv og 150 kr. for passiv medlem -godkendt
5. Behandling af indkomne forslag. (skal være sekretæren i hænde senest d. 1. februar 2018)
Ingen indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse.

(Følgende er på valg)

Anette W. Thomsen (formand)

på valg i 2018 genopstiller ikke

Christine Hesselholm blev valgt som formand
Louise Hellenberg (næstformand)-

på valg i 2019

Birgitte Pollas (sekretær) -

på valg i 2018

Genopstiller
Pia Haagerup

-

på valg i 2018 genopstiller ikke

Katrine Tange (kassér)

-

på valg i 2019

Christina Laursen

-

på valg i 2019

Marlene Larsen blev valgt

Anette fik en fin gave af klubben for sin indsats igennem 2 år

7. Valg af udvalgsformænd/kvinder til aktivitetsudvalget
Marlene Larsen blev valgt som formand

8. Valg af menige medlemmer til aktivitetsudvalget (behøver ikke være medlem af bestyrelsen)
Maiken Holten envyme2111@gmail.com 28377075, May-britt Jørgensen, Christine Hesselholm
blev valgt ind
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Bent Jensen blev valgt til revisor og Dorthe Ulff Møller som suppleant

10. Forslag til aktiviteter i 2018
Forslag:
-Ridelejr med ridning ved stranden,
-Biograftur mm
-Klubmesterskab evt til stævnet i august, vindes på procenter
-Dressurkursus
-Agility
-Fælles skovtur evt med badning

11. Eventuelt
Championatsvinder for pony i 2017: Mathilde Hesselholm
Championatsvinder for hest i 2017: Emilie Hannecke Jensen
Spørgsmål om OK sponsor blev diskuteret (igen)

