
Generalforsamling Grejs Rideklub d. 31. marts 2022

Antal fremmødte: 8 personer

Referat
1. Valg af dirigent og referent

- Mikkel vælges som dirigent
- Camilla W vælges som referent

2. Beretning fra bestyrelsen
- Lasse fremlægger bestyrelsens beretning. Se særskilt bilag

- Der spørges ind til hvad “fuld skrue” er for Rideklubben. Pt har vi 86 elever - vi har før
været oppe på 116 og håber at kunne komme derop igen, når de nye ponyer efterhånden
er helt kørt ind.

- Der stilles spørgsmål til om klubben kan vokse mere. Dette er ikke muligt, da Grejs
Rideklub max har 9 ponyer/heste alt efter boksstørrelse. Vi drøfter Grejs Rideklubs “image”
som en mindre og hyggelig klub.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
- Regnskabet ser fornuftigt ud. Der bogføres et overskud i 2021. Dette er dog incl. en

forudbetaling fra kommunen, samt regninger fra slut 21 som først betales i 22. Der er
samlet rigtig mange penge ind i 2021, men de er også brugt på ponyer og udstyr.
Arrangementerne giver alle fint overskud.

4. Fastlæggelse af medlemskontingent
- Medlemskontingent steg sidste år og forbliver det samme i år.

5. Behandling af indkomne forslag
Forslag skal sendes til info@grejsrideklub.dk senest d. 17/3-22.

- Ingen indkomne forslag

6. Valg af formand for en 1-årig periode
Formand Birgitte Stillhoff Müller udtræder af bestyrelsen.

- Marianne La stiller op og vælges som ny formand.

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (2 år)
Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Janni Krintel (genopstiller)
Vibeke Overgaard Madsen (genopstiller ikke)
Bestyrelsesmedlemmer, som ikke er på valg, er:
Lasse Thomsen
Heidi Danielsen
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Camilla Wonge Christensen

Da der også er valgt ny formand, skal der kun vælges 1 medlem for at bestyrelsen er fuldtallig.
- Janni genvælges

8. Valg af suppleanter (1 år)
- Kenneth Lund og Heidi Brandt stiller op og vælges som suppleanter

9. Aktivitetsudvalget
- Hvad laver de, og hvilke opgaver ligger der i udvalget?
- Hvordan bliver man medlem, og hvem kan være medlem?

- Alle tilstedeværende er nu i bestyrelsen og er derfor også i aktivitetsudvalget.
Aktivitetsudvalget laver alle vores arrangementer i rideklubben, og her kan der godt bruges
ekstra hænder. Vi aftaler at annoncere efter flere medlemmer på facebook.

10. Eventuelt
- Der spørges ind til hjemmesiden. Heidi fortæller om den nye side, som er under opsejling.

Der er fokus på brugervenlighed og det at bestyrelsen fremover selv kan håndtere siden, så
opgaven er nem at overtage for skiftende bestyrelser. Kenneth vil gerne byde ind med
hjælp i forhold til hjemmesiden.
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