REFERAT GENERALFORSALMING I HASHØJ RIDEKLUB
TIRSDAG DEN 21. FEBRUAR 2012
TILSTEDE fra bestyrelsen: Elisabeth Mødekjær, Dorthe Johansen, Cille Hansen, Jeanette Nielsen, Sanne
Møller, John Schlüntz, Mette Poulsen
Udenfor bestyrelsen: Jeanett Larsen
Ejer af Hovmarkens Ridecenter: Jens og Rita
Øvrige medlemmer:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
Dirigent: Annette
Referent: Cille Hansen
Stemmetæller: Eva Sonne og Kirsten Johnsen
2. Formandens beretning
Elisabeth Mødekjær aflagde beretning og orienterede om aktiviteter der har været i 2011.
3. Kasserens gennemgang af året 2011 og forelæggelse af det reviderede regnskab
Jeanett Larsen fremlagde regnskabet, som blev godkendt med et pænt overskud på
50.139,46 kr. overskuddet skyldes bl.a. fusionen med SOS som havde 24.989,08 kr. med til
os, samt Nordea Fonden som støttede klubben med 10.000,00kr, samt har en masse hjælpere
til forskellige arrangementer, som har været med til at give gode arrangementer med mange
deltager og derfor har disse været med til at give et overskud.
4. Fastlæggelse af det årlige medlemskontingent
Det årlige medlemskontingent stiger med 25kr i 2013 – vedtaget ved håndsoprækning
5. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleanter samt udvalg
Alle der ønsker genvalg i bestyrelsen blev genvalgt, Sanne Møller er rykket op i bestyrelsen
i stedet for sin plads som suppl.
Eva Sonne er kommet ind som ny suppl.
Stævneudvalget: Alle som ønskede genvalg blev genvalgt
Breddeudvalget: Pernille som ønskede genvalg blev genvalgt, Ann-Sofie Ohmann, Jeanett
Larsen og Jeanette Nielsen er nye i udvalget
Materialeudvalget: Simon Thalund og Kenneth Mose fortsætter
PR udvalget: John Schlüntz er ny i udvalget, bestyrelsen hjælper ham med denne post.
Kursusudvalget: Rita fortsætter i udvalget, Mette Poulsen og Cille Hansen er ny i udvalget
NYE UDVALG
”Cup”udvalget: Simon Thalund, Helle Clausen, Lea Bathum og Rita Thalund
Handicapudvalget: Jeanette Nielsen, Maj Nielsen og Kirsten Johnsen
7. Valg af juniormedlemmer
Pernille Hansen og Ann-sofie Ohmann fortsætter som juniormedlemmer, Emilie Hansen er
ny i udvalget.

8. Valg af revisor og suppleant
Lene Pedersen er genvalgt som revisor, og Dan Christiansen er genvalgt som suppleant
9. Eventuelt
- Sedler ang. Jubilæum er delt ud og vil blive givet tilbage til bestyrelsen hurtigst muligt.
- Klubmesterne for 2011 er henholdsvis delt ud til Annika Christiansen(Spring) og Helle
Clausen(Dressur)
- D4 friluftsudvalget oplyste omkring at de arbjeder på at få ridestier og åbne skove
omkring os.
- Forslag om handicapstævne kom op til overvejelse hos bestyrelsen
- Vi er en breddeklub, vi bør have nogle flere breddeaktiviteter (Cups, TRECK osv)

