Referat fra ordinær generalforsamling i Vejle Rideklub den 27. april 2017 kl. 19.00
Sted: Vejle Rideklub, Ibækvej 15, 7100 Vejle, Muleposen/cafeteriaet
Referent: Julie Breum
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af medlemskontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Ad 1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Jørgen Tolstrup. På baggrund af forslaget valgte forsamlingen Jørgen Tolstrup som
dirigent. Jørgen Tolstrup takkede for valget og konstaterede med forsamlingens tilslutning, at
generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig. Jørgen Tolstrup redegjorde for dirigentens rolle.
Dirigenten forespurgte, om nogen havde medbragt fuldmagt fra et ikke tilstedeværende medlem, hvilket
ikke var tilfældet.
Ad 2. Beretning fra bestyrelsen
Formand Jesper Lawcock fremlagde sin beretning for bestyrelsens virke i perioden fra generalforsamlingen i
april 2016 til april 2017.
Hovedpunkterne i beretningen var:
- Økonomien er væsentligt forbedret takket være en i hovedsagen fælles indsats fra såvel personale
som frivillige i klubben.
- Der er sket mange ændringer, alt med henblik på at gøre driften rentabel. Indførelsen af
hjælperpoint-systemet pr. 1. januar 2017 er en af de største ændringer, der er sket. Tiltaget er
blevet godt modtaget af mange, men har også betydet, at medlemmer har meldt sig ud af klubben.
Forandringerne vil fortsætte, men det forventes, at de fremover bliver mindre.
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.
Ad 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
De væsentligste tal i regnskabet for 2016 blev gennemgået af Jesper Lawcock. Resultatet er et beskedent
underskud på 20.000 kr., hvilket skal sammenholdes med underskuddet fra 2015 på 363.000 kr. Det bedre
resultat, som imidlertid ikke er helt som forventet, skyldes hovedsageligt, at indtægterne fra undervisning er
faldet i 2016 i forhold til 2015, hvilket modsvares af den langt større besparelse på personaleomkostninger.
Der var mulighed for at stille spørgsmål til regnskabet. Forventningen til 2017 er et positivt resultat på
+100.000 kr., hvilket i det væsentlige skyldes, at der er flere opstaldede heste.
Regnskabet blev godkendt.
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Ad 4. Fastsættelse af medlemskontingent
Forsamlingen godkendte, at medlemskontingenterne for 2018 fastsættes således:
Senior: 520 kr./år
Passiv: 275 kr./år
Junior: 275 kr./år
Det blev drøftet, at klubben til Dansk Rideforbund betaler 110 kr. pr. medlem/år.
Betina Molter oplyste, at Vejle Rideklub har 404 medlemmer.
Ad 5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke modtaget forslag til behandling.
Ad 6. Valg af formand
Jesper Lawcock tilkendegav, at han modtager genvalg. Der var ingen modkandidater, hvorfor dirigenten
konstaterede Jesper Lawcock genvalgt som formand.
Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende bestyrelsesmedlemmer var i medfør af vedtægternes § 9 på valg:
- Carsten Falkenskov
- Danni Bjerremand
- Julie Breum
Der var følgende kandidater til de tre bestyrelsesposter:
- Morten Jacobsen
- Christina Højsholm Tønnersen
- Julie Breum
Dirigenten konstaterede de opstillede kandidater valgt for to år.
Ad 8. Valg af suppleanter
Der var følgende kandidater til to suppleantposter:
- Danni Bjerremand
- Søren Karlskov,
der således konstateredes valgt for et år.
Ad 9. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog K. T. Revision, Vejle ApS, genvalgt som revisor, dog således at bestyrelsen ønskede
generalforsamlingens mandat til at antage anden revisor. Efter dirigentens anbefaling blev det vedtaget at
give bestyrelsen mandat som ønsket, dog således at anden revisor skal være antaget senest 1. juli 2017.
Ad 10. Eventuelt
a) Diverse
Årets championatsvindere blev hyldet.
- hest dressur: Tenna Schouenborg
- pony dressur: Caroline Falkenskov
- pony spring: Frederikke Bisgaard
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-

Der blev stillet spørgsmål til, hvorfor Birgit ikke er med i ordningen med aftenfodring. Det skyldes, at
hun er fuldtidsansat med aftale om opstaldning af heste som en del af ansættelsesaftalen. Det
samme er ikke tilfældet for de andre ansatte.

-

Et medlem foreslog, at der arbejdes på at rydde området udenfor hal 2, så det kan bruges som
parkeringsareal for handicaprytterne. Det blev desuden foreslået, at det undersøges, om der kan
etableres bedre forhold foran halporten, så der ikke bliver smattet, når det regner. Bestyrelsen vil
undersøge, om forslaget kan gennemføres.

-

Et medlem foreslog, at der etableres ny opstigningsrampe mellem staldene, da træstubben er
rådden.

-

Formanden opfordrede alle til at spare på strømmen. Forbruget er steget voldsomt i 2016 i forhold
til 2015.

-

Der afholdes arbejdsdag lørdag, den 13. maj. Alle medlemmer opfordres til at komme og hjælpe til.

-

Der var en drøftelse om, hvem der kan og bør være medlemmer af Facebook-gruppen.

-

Karen Dybdahl opfordrede til, at de vogne og seler, der befinder sig i deres bygninger, afhentes
snarest.

-

Der blev opfordret til igen at sende nyhedsbreve ud. Da ingen ønskede at påtage sig opgaven med at
skrive og formidle nyhedsbrevene, vil der ikke p.t. blive sendt nyhedsbreve ud.

b) Udvalg
Formandens oplæg var, at der fremover skal være følgende udvalg:
- Stævneudvalg
o Ann-Sofie Justesen og Tina Ager meldte sig som tovholdere
-

-

c)
-

Køkkenudvalg
o Dorthe Holkved-Jørgensen, Anne-Dorthe Christiansen, Christina Højsholm Tønnersen og
Merete Gantriis fortsætter som tovholdere.
Elevskole
o Dorthe Holkved-Jørgensen meldte sig som tovholder.
Handyman-udvalg
o Danni Bjerremand
Praktisk info og øvrige opfordringer
Sluk lyset
Ryd op og saml klatter op
Ny lejer på 1. sal – Anders
Maria Kroman er ansat som administrativ medarbejder på timebasis

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede kl. 20.10 generalforsamlingen for afsluttet.
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