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Deltager : bestyrelsen + 9 i Forsamlingen

• Valg af dirigent 
Helle Larsen

Bestyrelsens beretninger fra året: 
• Hovedpunkter 

◦ Div arrangementer. Vi siger tak til alle der har hjulpet, uden frivillig- ingen 
aktiviteter.

◦ Undervisning. Udfordret pga manglende undervisere og syge ponyer. Tak til alle 
der har hjulpet til her, så undervisningen har kunne fortsætte.

◦ Tak til medlemmer af bestyrelsen for deres arbejde.

• Regnskab – ved Tanja Markussen 
◦ lidt højere indtjening end sidste år.

Mobil pay , flere elever , aktiviteter og stævner har været medvirkende til dette. 
◦ Undervisning giver overskud
◦ Stævner giver overskud
◦ Aktiviteter giver overskud
◦ Mobilpay har et højt gebyr. Vær opmærksom på at sige at der skal skrives i 

kommentar feltet.
◦ Stævnerne er ikke blevet ret meget dyre som frygtet. selvom der nu skal betales 

gebyr til drf.
◦ Det har alt i alt været et fint år.

• fastsættelse af kontingent
◦ 250kr pr halve år – ændres ikke. 

• indkomne forslag
◦ Ryttermærker – Charlotte vil gerne afholde dem og derfor går vi videre med det i 

bestyrelsen.
◦ Pøller samles op udenfor på banerne.– der stemmes om det. Afgørelsen bliver nej 

Det tages op igen næste år hvis det fortsat er et problem.
◦ Forslag om at barrieren sænkes igen i bunden så hesten ikke kan sidde fast under.

Pga af økonomien skal der under alle omstændighederne søges fonde hjem.
Der diskuteres flere muligheder. Fx. gummimåtter fra kobåse, plastik plader eller 
fundablokke.
Forsamlingen mener at bestyrelsen går videre med projektet.

• Valg 
◦ Tanja, Malene og Helle er på valg og ønsker genvalg 
◦ Vinka ønsker at træde ud af bestyrelsen derfor er suppleanten Jeanette på valg.

Jeanette ønsker ikke at blive valgt ind som bestyrelses medlem.
Heidi har meldt sig og ønsker at komme ind i bestyrelsen. 
Der er ingen modkandidater derfor vedtages det at Heidi vælges ind i bestyrelsen.



◦ 1 Suppleant Jeanette ønsker ikke genvalg og 2 suppleant Jette ønsker ikke 
genvalg.
Jane vælges som 1 suppleant, og Jeanette vælges som 2. suppleant.

◦ Der skal vælges en revisor og en revisor suppleant.
Helle p. vælges som revisor og Franck er suppleant.

• Evt
◦ Skal vi have elevponyer og undervisning i klubben?

Der er flere problematikker.
Vi skal have elevheste fordi vi har lyst !!!
Der er utrolig meget brok og utak. 
Problemer med dårlige betalere. 
Store udfordringer med ponyer og undervisere ( at finde dem )

◦ Der gives tilladelse til at bestyrelsen tager et valg omkring klubben.

Mødet hæves -


