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1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Carsten
Carsten bekræftede at indkaldelsen til generalforsamlingen er sket rettidigt.
Referent: Lisbeth

2. Beretning fra bestyrelsen
Se særskilt bilag

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Regnskabet blev forelagt og godkendt.
Vi er blevet rigtig stærke på vore arrangementer, og stabile på undervisning. Vi har fået flere elever. Der har
være lidt udskiftning på ponyer og har en pæn ponystab pt.
Vi har kunnet afskrive på noget i år, da vi har overskud.
Vi har det største overskud, som har været der i de senere år og er nu gældfrie, så det er yderst
tilfredsstillende.
Spørgsmål: Pr. 31/12-16 står der en kortfristet gæld. Hvad er det?
Svar: Pr. 31/12-16 skyldte klubben ca. 60.000 til Grejs Ridecenter, men de er nu betalt.

4. Fastlæggelse af medlemskontingent
Medlemskontingentet forbliver uændret.

5. Ændringer af vedtægter
Tidligere skulle der 2 bestyrelsesmedlemmer til at godkende alt vedr. banken - betalinger mv. Det vil vi
gerne have ændret til 1, da det er for omstændigt, altid at skulle have 2 godkendelser. Der skal dog stadig 2
fra bestyrelsen til at godkende køb og salg af heste.
Ændringen blev godkendt.

6. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke modtaget forslag.

7. Valg af bestyrelse
Formand Marian er på valg og genopstiller
Janni er ikke på valg
Rikke genopstiller ikke
Lisbeth genopstiller ikke
Tina genopstiller ikke

Efter kampvalg og skriftlig afstemning, blev de 3 nye medlemmer:
Kirsten Lorentzen
Camilla Wonge
Lene Søegaard

8. Valg af suppleanter
Karina Jessen
Nina Møller Kristiansen

Aktivitetsudvalget bliver suppleret med:
Martin Djursaa
Allan Søegaard
Mette Tønnes Madsen
Mette Thomsen

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor: Lone Therkelsen

Revisorsuppleant: Martin Djursaa

10. Eventuelt
Martin: Det er nok ikke alle, som er klar over hvor meget frivillighed, der bærer klubben. Der kan godt være
bedre kommunikation – mere tydelighed om opgaverne, så kan det være, at der er flere som vil hjælpe til.
Allan: Bestyrelsen kan evt. lave opslag på Facebook, om hjælp til forskellige opgaver.
Kirsten: Jeg fik ikke ejerskab i klubben, før Emilie fik part. Ved indmeldelse i klubben, kunne man gøre
opmærksom på, at der er en facebook gruppe, hvor man kan følge med, og også gøre opmærksom på, at
man forventer, at der er forældreopbakning.
Carsten: Der er nok mange, som ikke er klar over, at det er en offentlig støttet klub drevet af frivillige
hænder, og er afhængig af hjælp fra medlemmerne.
Tina: Det er primært de unge, der er på Facebook, så det når ikke altid ud til forældrene.
Nina: Man er som ny på bar bund, når man starter i klubben. Man ved ikke hvad det indebærer.
Lisbeth: Man kan sende medlemsfolderen ud sammen med medlemskontingentet til nye medlemmer.
Allan: Hæng evt. skilte op med Grejs Rideklub på facebook – Tjek de sidste nye informationer.
Lene: Man kan opgradere ansigtet udadtil, f.eks. på bygningen, så man kan se, at det er en rideklub.
Martin: Jeg vil meget gerne tage i mod nye, hvis jeg er i klubben.
Carsten: Man kan lave en vest, hvor der står ”Kontaktperson” på, så man er synlig for nye medlemmer.
Nina: Det vil gøre stor forskel, hvis man bliver mødt med et hej.
Lisbeth: Et skilte med ”Rideskole” ved vejen, vil gavne synligheden.
Kirsten: Pigerne kunne også sættes til at hjælpe nye medlemmer.
Martin: Man kunne også melde ud, at der kommer en ny, og spørge hvem der kan tage den. Evt. på den
åben Facebook-gruppe.
Charlotte: Det vil være fint at inddrage de piger, som er i stalden, for de nye børn ser meget op til dem.
Lene: Måske en mentor ordning.
Annette: Mens der skridtes af, kan ridelærerne få øjenkontakt med nye medlemmer, og gå ud og sige hej til
nye medlemmer.
Charlotte: Skriv i medlemsfolderen – kig efter vesten
Camilla: Man kan lave et hjælper korps, som pigerne frivilligt kan melde sig til, med en eller anden form for
belønning.

Lene: Er uforstående overfor nedsættelse af springtid på mandagsholdet.
Baggrunden for nedsættelse er af hensyn til hestene, da der pt. kun er 3 ryttere på holdet. Der varmes op
15 minutter før – skridt, trav, gallop, og derefter 30 minutters spring.
Allan: Man skal synliggøre information om holdændringer på Facebook, så der ikke opstår misforståelser.

Nye ridelærere:
Vi har 2 nye ridelærere i søgelyset til når Ditte holder, én som skal tage dressur mandag og tirsdag, og en
anden til springholdene.

