
Generalforsamling torsdag d. 25.02.16. 

Til stede: 29 heraf 21 stemmeberettigede. 

1. Valg af ordstyrer: 

Bestyrelsen foreslår Jesper. Han er valgt. 

2. Bestyrelsen aflægger beretning.  

Godkendt (se beretningen andetsteds) 

3. Det reviderede regnskab fremlægges af Kirsten. 

 Regnskabet er godkendt 

 Cafeens regnskab fremlægges og godkendes 

4. Fastlæggelse af medlemskontingent, tages sammen med punkt 5: indkomne forslag 

 Det indkomne forslag trækkes tilbage 

 Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsætter uændret 

6. Valg af bestyrelse 

 Genvalg af Tina, Lone, Michael 

  Nyvalg: Marlene, Marie, Jeanette 

 Suppleanter: Bolette, Helle 

7. Valg af revisorer og 1 revisorsuppleant: 

 Kirsten, Jens Olav og Nils modtager genvalg 

8. Valg af juniorrepræsentant 

Juniorrepræsentant: Camilla J fortsætter, Henriette, Caroline og Camilla N hjælper 

(ungdomsudvalg) 

9. Eventuelt 

• Bettina efterlyser nye hjælpere i cafeen 

• Marlene opfordrer til at hvis man kender/arbejder i virksomheder, som vi kan søge sponsorater i. 

• Tiltag bestyrelsen /godset og medlemmerne har gang i: Den udendørs ridebane, havefolden, 

belysning i stald og ridehus.  

• Jane: Lørdag kl. 16 kan vi hente ikke- solgte lopper på Sømarken til vores eget loppemarked 

• Henriette: Hjertestarter/ 1. hjælp kursus (evt. v. Nikolaj)  



• Kaffe- og kakaoautomat: er der interesse for at sætte én op i caféen? Bettina mener at det er for 

dyrt. Helle foreslår at man sætter vand og kaffe frem. Der er ikke nogen som gider stå for at lave 

kaffe. Jane foreslår, at der sættes breve med the/neskaffe og en elkedel og en pengekasse. Så kan 

man lægge penge for det. 

• Musik i ridehuset, Bolette efterlyser. Michael lover at kigge på at få sat anlægget til. 

• Ranglister: Procentklasser, hvordan skal det føres til rangliste. Nadine foreslår at man får 1 point for 

at deltage. Der nedsættes et udvalg: Henriette, Marie, Nadine og Julie. 

 

Jesper takker for god ro og orden og erklærer generalforsamlingen for afsluttet  

Herefter går vi til pokaloverrækkelse. Tillykke til alle vinderne. 

Referat Lone 

 

 

  

  

 

 

 


