Mols Rideklub’s -Ordinær generalforsamling, Torsdag d. 4. januar 2018,
REFERAT

Tilstede:
Søren Haubro, Ulla Haubro, Dinna Haubro, Maja Haubro, Linda Klindrup,
Jane Toubro, Pia Herdorff, Carey Kristensen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent, Jane Toubro
2. Formanden aflægger beretning
Året er er gået/Arrangementer afholdt i 2017
- 1. Hjælp til heste, foredrag v dyrlæge Peter Hjuler. Godt besøgt også fra
andre klubber
- Agility, DHE kom med oplæg og materiale, godt arrangement og godt vejr
- Hestemassage, ikke så godt som sidst
- Ringridning
- Ridelejer aflyst pga regn. Blev erstattet af halvdagsridetur med
sandwichpause ved Toggerbolejren.
- Løvfaldstur
- Juleridt med frokost-gryderet ved Agribaunehøj
Arqangementerene var gode også økonomisk (overskud eller neutralt)
3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab. Regnskabet godkendes.
• DRF tager meget af kontingentindtægterne
• Der er kommet nye medlemmer til: nu 21 medlemmer
• Linda har fået sparet et stort gebyr fra banken væk, ved at henvende
sig til dem

4. Valg af bestyrelse og suppleant:
• Linda Klindrup (ikke på valg)
• Dinna Haubro (på valg, ønsker ikke genvalg) Accepterede
genvalg alligevel
• Jane Toubro (ikke på valg)
• Carey Kristensen (suppleant vælges for 1 år -genvalgt)

5. Fastsættelse af årets kontingent
-Beløb fastholdes på nuværende niveau.
6. Valg af revisor, Maja genvalgt
7. Indkomne forslag (ingen indkomne forslag)
8. Evt.
- Snak om hvordan klubben skal se ud i fremtiden. Hvad er klubbens
berettigelse og formål?
- Forslag fra medlemmer til kommende arrangementer i 2018
•
Kun for medlemmer som har været medlemmer i 2017: betalt indgang
til Herning Hingsteshow 8-11 marts 2018, fællestur
•
•

Peter Hjuler – marts ? ormekur, markpleje
Martin Rosendahl: benstilling, hovenes tilstand - hvad skal man se
efter ved køb af hest.
• Agility
• Ridefysioteratpi/Rideyoga – Dinna + 1 anden
• Ringridning
• Ridelejr
• Rideture: løvfaldsridetur, Juletur, pinsetur, pizzatur, påsketur

