Generalforsamling i Grejs Rideklub 20.8.20
Deltagere: Janni, Marian, Kristine, Birgitte, Camilla, Mikkel,
Alberte, Julie, Helene og Nina
Valg af dirigent og referent: Mikkel og Nina
•

Beretning: Formandens beretning - se bilag

•

Fremlæggelse af revideret regnskab:
Janni gennemgår regnskabet, det er vigtigt med aktiviteter og parter på ponyerne.
Der er underskud på 2019 med små 20.000kr hvilket covid 19 ikke har gjort bedre.
Økonomien er ok. i klubben, men vi kan stadig ikke bære os selv. Vi er meget afhængige af
de arrangementer og tiltag vi har i løbet af året. Jo flere jo bedre.
Ellers har vi jo investeret i nye ponyer / heste, som har gjort at vores aktiver er højere og vi
er dermed steget lidt i smed og dyrlæge. Vi arbejder på at nedbringe så mange udgifter som
muligt. F.eks. prøver vi alt hvad vi kan at spare på smed. Vi har en del ponyer der går med
enten 2 eller 4 sko og kan vi undgå det fremover, så prøver vi det - men det er desværre
svært at pille sko af mange, når de først har været vant til at have dem.
Så har vi jo tjent gode penge på arrangementer og særligt har vi fået godt fat omkring
uddeling af affaldsposer.

•

Fastlæggelse af medlemskontingent:
Bestyrelsen har forslag om stigning af medlemskontingent for Junior fra 275 til 300kr og for
senior fra 475 til 500kr gældende fra …

•

Ændring af vedtægter:
Bestyrelsen er blevet kontaktet af banken i forhold til tegningsregel, som i stedet for, som
nuværende, hvor hele bestyrelse er registreret, fremadrettet kun vil være på bestyrelsens
formand og kassere, fordelen vil således være at det følger bestyrelses posten, samt at det
ikke er alle i bestyrelsen som hver år skal godkendes.
Forslaget vedtages således at dette skrives ind i vedtægterne, som skal ændres.

I forhold til aldersgrænse til at være alene i stalden under 18, drøftes dette i forhold til at
ændre i vedtægterne til 16 år. Dette er undersøgt ved Dansk Rideforbund hvilket ikke har
indvendinger. Forlaget vedtages.
•

Behandling af indkomne forslag:
Forslag om flere kurser i klubben. Pga covid 19 har klubben tidligere afholdt flere kurser,
hvilket har været en succes. Forslag om ride/teorikurser med basale regler, opsamling i
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forhold til ridehus regler, ryttermærker, invitere eksterne undervisere således at ryttere
udefra kan komme og bringe penge til klubben, springteori, horsemannship - vigtigt med
noget for alle elever og ikke udelukkende for parter m.m
•

Valg af bestyrelse:
1. Næstformand Helene genopstiller ikke
2. Kasserer Janni - genopstiller
3. Menigt medlem Charlotte - genopstiller ikke
4. Suppleant Vibeke - genopstiller
Nikolines mor - Birgitte vil gerne stille op.
Der har været en henvendelse mere, som var interesseret i bestyrelsesarbejdet. Det aftales at
der tages kontakt og tilbyder hende at deltage i næstkommende møde og se om det er noget
for hende (Marlene).

•

Valg af revisor og revisorsuppleant:
Det besluttet at klubben fremadrettet benytter en ekstern uddannet revisor fra Vejle. Der er
taget kontakt og hun er indover fra dette års regnskab, altså 2020.

•

I forhold til Klubstævne/efterårsstævnet den 11 -12.9
Der arbejdes med at finde en dommer, det drøftes at stævnet fremadrettet ikke skal ligge
fre/lørdag men i stedet fremadrettet lørdag/søndag.

•

Eventuelt:
Der er bestilt en ny ridebane til udendørs banen så i uge 40 og 41 vil der være drøn på
maskinerne. Der kommer nyt hegn, og en trække sti udenfor banen, samt en lille tribune.
Camilla og Mikkel oplyser, at de forventer at afholde julefrokost for Grejs Rideklub og
private opstaldere.
Alberte og Kristine tiltræder i aktivitetsudvalget.
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