Dagsorden til generalforsamlingen i 2019
Mandag d. 25.februar 2019 fra kl 19.30 – 21.00
på Blistrup skole
1. Valg af dirigent.
Bent Jensen blev valgt.

2. Formanden aflægger årsberetning.
se vedlagte.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Det reviderede regnskab blev godkendt. Den kommende kasser vil tale med banken om gebyrer og renter.

4. Fastsættelse af medlemskontingent.
Forslag om medlemskontingent på 300,- kr/år for aktive medlemmer, og 150,- kr/år for passive
medlemmer blev vedtaget.

5. Behandling af indkomne forslag. (skal være sekretæren i hænde senest d. 1. februar 2019)
Der var ikke modtaget nogle forslag

6. Valg af bestyrelse.
(Følgende er på valg)
Christine Hesselholm (formand)
på valg i 2020
Fortsætter som formand

Louise Hellenberg (næstformand)

på valg i 2019 (genopstiller)

Blev genvalgt, og fortsætter som næstformand

Birgitte Pollas (sekretær)

-

på valg i 2020

Fortsætter som sekretær

Katrine Tange (Kasser)

på valg i 2019 (genopstiller ikke)

Bent Jensen blev valgt som ny kasser

Malene Larsen

på valg i 2020

Fortsætter som bestyrelsesmedlem

Christina Laursen

på valg i 2019 (genopstiller ikke)

Hans Uwe Lassen blev valgt som bestyrelsesmedlem

7. Valg af udvalgsformænd/kvinder til aktivitetsudvalget
Malene er formand for aktivitetsudvalget
8. Valg af menige medlemmer til aktivitetsudvalget (behøver ikke være medlem af bestyrelsen)
Maiken Holten, May-britt Jørgensen, , Catrine Nalepa Jensen, Birgitte Pollas sidder pt i
aktivitetsudvalget.
Følgende forbliver i udvalget: Maiken Holten, May-britt Jørgensen, Catrine Nalepa Jensen, Birgitte Pollas,
Malene Larsen.
Christine Hesselholm er trådt ud.
Pernille Bækgaard og Lene Skov Mackintosh er trådt ind.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Dorthe Møller blev valgt som revisor. Katrine Tange er valgt som revisorsuppleant

10. Forslag til aktiviteter i 2019
Ridelejr med f.eks. strandtur, agility, spring, pony games, ”20 spørgsmål til professoren” og ridning med bue &
pil.
Indkøb af kæphestespring
Rid for en dommer
Agility
Cowboy Finn
Foredrag af Louise Hellenberg om f.eks. mavesår, orm, indgræsning
Birgitte understregede, at et arrangement om måneden var rigeligt ift frivillige kræfter m.

11. Eventuelt
Championatvinder pony dressur 2018 – Nikita og Marron (68 point)
Championatvinder hest dressur 2018 – Maiken Holten (62 point)
Afsked med - og stor tak til - Katrine Tange for seks år som kasser
Forslag til ændring af championatspoint kan stiles til bestyrelsen
Samarbejdet med andre, mindre klubber ifm arrangementer blev fremhævet
Dirigenten sagde tak for god ro og orden, og hævede mødet

Skrevet af
Lene Skov Mackintosh

