Referat af general forsamling 27-02-2018
•

Valg af dirigent – Helle larsen

Beretning fra året
•

Økonomi – tanja gennemgår regnskabet.

Det har været en stor udfordring for Tanja at overtage kasser posten. Vi har fået nyt regnskabs
program. Der har været fejl i bogføringen, som skulle rettes op . Til det har vi fået hjælp af Bettina
kåstrup. Det gør at flere poster er misvisende, dette bliver rettet løbende.
Hovedpunkter :
Undervisning er i plus med godt 8000,- Der er stor fokus på at samle elever sammen på holdene.
Dressurstævne gav overskud på 268,- der er i år købt rosetter
Rytterlejer gav overskud på 3000,Påske og løvfaldstur har også givet overskud.
Huslejen er steget i år med 500,Kontigentet til dansk rideforbund er på 10365,Årsresultat er 7248,Plus beholdning på ca 23000,- det ser positivt ud.
•

Fastsættelse af kontingent

Vedtaget at det forbliver uændret på 250,- / halv år
•

Nye regler for ridehjelm

Fra 1-1-18 skal alle medlemmer ride med godkendt ridehjelm.
VG1 hjelmen er godkendt uden tidsgrænse.
EN1384-2017 er endnu ikke lavet.
Begge er godkendt.
Klubben indkøber hjelme til elever i alle str.
•

Sikkerhedsregler – ridning med vest.

Reglerne er diskuteret . Der kommer et opslag med forklaring på reglerne.
De skal forstås som følge :
Alle elever under 18 år skal bære vest i alt ridning ( spring, dressur, turridning, mm. ) . Du er elev
når du modtager undervisning af en af klubbens undervisere.

•

Stævne

Der er kommet nye regler til stævnerne.
Indskuddet er ændret til 75,- i region 11/13 Nord.
Doteringer er væk.
Alle skal have rytterlicens til D-stævner – det koster 250kr.
Det er tilladt at lave E-klasser til D-stævnerne
Klubben afholder 3 stævner
E- stævne 21/4 og 9/9
D-stævne 16-17/6 – regionsmesterskab for pony med dotering ( lc 2-3 )
8/9-september er der også rytterlejer.
Vi er fuldstændig afhængig af frivillige hænder til vores stævner !!!
• Valg til bestyrelsen
På valg er:
Anja Andersen , Vinka Tønnesen og Maria Dalgård.
Suppleanter - Nina høgedal og Jeanette Bak
Valgt til bestyrelsen :
•
Vi indkalder til ekstraordinær generalforsamling da der ikke kan stilles en bestyrelse.
Derfor hæves mødet .

