
Generalforsamling d. 11/5-22 

 

Valg af dirigent:  

 

Pkt. 1: beretning fra bestyrelsen v formanden Mette G 

 

Det har været et år præget af mange udfordringer på forskellige måder. Den daglige leder og ansatte sagde 

op og de sluttede april og maj i år. Deres afløsere er fundet i form af Gunnild og Alexander 

 

Der har været div. udskiftninger i bestyrelsen 

 

Der har været lidt stævner over året bl.a. landsstævne og vi har været værter for en flok drenge, der 

benyttede skolen i en weekend 

 

Centerbestyrelsen har givet tilsagn om, de bakker os op i at kunne videreudvikle klubben. 

Der er stor fremgang i elevskolen og vi har en del på venteliste, dog har vi haft faldne medlemstal og er nok 

på ca. 200 

 

Vi har fejret Brians jubilæum og desværre er vores staldmand Henning afgået ved døden her i april 

 

Pkt. 2: økonomi 

Birgit fremlagde regnskabet for 20/21 Det har været præget af corona, men heldigvis har det været muligt 

at søge om hjælpepakker, hvilket har stor indflydelse på resultatet 

 

Pkt. 3: kontingent 

Priserne forbliver uændret dvs. 600,- for senior (16+) og 300,- for 

junior/pensionister og passive 

 

Pkt. 4: indkomne forslag 

Der var ingen 

 

Pkt. 5: valg af formand 

Anne Dorthe blev valgt 

 

Ny bestyrelse: 

Formand: Anne Dorthe 

Næstformand: Mette G 

Alm. medlemmer: Tanja (referent), Martin, Mette L og Sanne L 

Suppleant: Christian 

 

K T Revision er fortsat klubbens revisor 

 

Evt 

Der blev spurgt til, hvem man som medlem skal gå til ved div. spørgsmål omkring forskellige 

ting/udfordringer på rideskolen. Svaret er: Gunnild og kun hende, da hun er daglig leder og dermed har hun 

ansvaret for driften, heste og placering af disse på foldene, de ansatte osv. 



Der blev efterlyst en bedre kommunikation fra bestyrelsen. Der vil blive strammet op på dette. 

 

Thomas, der er leder af centerbestyrelsen oplyste, at der arbejdes på nogle nye planer for skolen Det er en 

dyr omgang, men der arbejdes på hjælp fra kommunen. Tag på hal 1 er i pipelinen. 

 

Flere medlemmer efterlyser (flere) arbejdsdage/weekender En mulighed kunne også være, at der laves en 

oversigt med opgaverne, så kan der være mulighed for, at man enkeltvis kan udføre nogle af opgaverne, 

når man er på skolen og lige har lidt ekstratid. 

 

Nogle forslog en aktivitetskalender, dette evt. på hjemmesiden. 

 

Der blev anmodet om en liste, så man som medlem kan se, hvem i bestyrelsen og ansatte, der har hvilke 

opgaver/ansvar og hvilke udvalg der findes. 

 

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d 25/5 kl. 19.30 

 

OBS OBS OBS: 

Bestyrelsen gør igen opmærksom på, at vi alle skal være bedre til at slukke lyset eller helt at undgå at 

tænde det i især dagtimerne - det er voldsomt dyrt pt. og regningerne stiger og stiger 


