Referat fra Generalforsamling 2017
Deltager : Kate Gudesen, Malene Tiedebøhl, Julie Bach og Pia Bach

# Dagsordenen i henhold til vedtægterne:
1. valg af dirigent:
Ikke nødvendigt �
2. Beretning fra bestyrelsen.
Pia fortalte at klubben har afholdt følgende :
Fastelavn, Påskeridt, Holdcup i samarbejde med Egedal rideklub, foderforedrag m/ Malene fra
St. Hippolyt, julehygge med gløgg og æbleskiver.
Derudover har vi haft 7 stævner med ialt 318 starter, (3 dressur 141 starter, 4 spring 177
starter)
Vores klubmester 2016 dressur blev Clara (pony) Julie (hest)
Vores klubmester 2016 spring blev Sofia (pony) desværre ingen på hest.
Klubben har 2 dommertårne som Brian har fået sponsoreret, de skulle meget gerne samles i år.
I år har vi i samarbejde med Falken og Lotusgården arrangeret en holdcup, der foregår over 3
Stævner, vi håber på stor opbakning til dette, hver klub må meget gerne stille flere hold ��
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
Regnskabet blev vist og godkendt.
4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, dette blev vedtaget.
5. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår ændring af paragraf 8, således at bestyrelsen fremover består af mindst
4 Medlemmer der alle er fyldt 16 år, og ikke som nu af mindst 5 medlemmer.
Dette foreslog blev vedtaget ���
Der ønskes indkøbt 5 stk. Kavaletti i hvid plast, Pia undersøger dette.

Ridelejr for børnene i starten af juni? Der kommer et opslag op om hvad stemningen er for
dette,
Og om der er nogen der vil/har mulighed for at stå for en Ridelejr.
6. valg af bestyrelsesmedlemmer.
Michael og Caroline blev genvalgt ���
7. sponsorudvalg.
Kate fortsætter i sponsorudvalget ����
8. stævneudvalg.
Julie fortsætter i stævneudvalget, og håber at få et par stykker mere med �
9. festudvalg.
Ingen meldte sig.
10. Evt.
Startgebyret til fremtidige stævner ønskes sat op til 90 kr pr. Start, dette kommer til at gælde
Fra august måned.
Bestyrelsen takker for god ro og orden �

