
 

Referat af Generalforsamling 2018       
 
Deltagere : Amalie Kaufmann, Kristine Limskov, Susann Nielsen, Sara Justenborg, Hans Ludvigsen, Jeanette 
Fanum, Martin Koux, Linda Dam, Pernille Thyssen, Jan Doktor, Anja Kaufmann, Tina Stephansen, Kate Gudesen, 
Michelle Tiedebøhl, Caroline Frederiksmose, Michael Frederiksmose, Malene Tiedebøhl 
 
# Dagsordenen i henhold til vedtægterne:  
1. Valg af dirigent:  Hans Ludvigsen 
2. Beretning fra bestyrelsen.  
Bestyrelsen  fortalte at klubben har afholdt følgende :  
Fastelavn med uddeling af championat,  påskehygge med spisning, Holdcup i samarbejde med Lotusgården og 
Falken.  
Vi har holdt 5 stævner med ialt 213 starter i 2017. 
Desværre måtte vi aflyse klubmesterskabet pga manglende tilmeldinger. 
Klubben har købt lidt så vores fine dommertårn kunne blive færdigt, der er indkøbt en bomvogn der mangler at 
blive samlet samt ting til miljø træning. 
I år har vi følgende stævner 26. maj dressur, 27 maj spring,  15 juni spring, 17 august spring, 15 sep dressur og 
16 sep dressur (her ønskes en Hallowen klasse). Der er blevet bestilt dommere til alle stævnerne.  Desværre var 
vi ikke nok klubber til at lave en holdcup i år. Vi skulle gerne have nok rosetter til i år.  Der blev spurgt ind til 
hvad vi har til cafeen og her mangler vi heller ikke noget. 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.  
Regnskabet blev vist og godkendt.  Ingen spørgsmål 
4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.  
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, dette blev vedtaget.  
5. Behandling af indkomne forslag.  
Bestyrelsen foreslår ændring/tilføjelse  af vedtægter: Tegningsret til at kasseren og formanden alene kan 
underskrive dokumenter - et forslag fra banken. Dette blev vedtaget.  
Der blev forslået at bomme skal males og shines lidt. Hans står for anskaffelse af maling samt indkaldelse til 

arbejdsweekend inden stævnet d. 26/27 maj. Der er ønske om bidløse stævner, der bliver arbejdet på dette til 

stævnet i september.Vi prøver som noget nyt til dressurstævnet at tilbyde en senior showklasse +40.  Der var 

ønske om små hesteklasser. Vi holder fast i vores para klasse også. 

Hans fortalte lidt om opsætning af videoovervågning grundet tyveri/hærværk på nærligende gårde. Der kom 

forslag til termostat på det varme vand. Det gamle opvarmet saddelrum bliiver til en slags rytterstue med 

forboldbord og stålskabe med lås.  

7. Valg til bestyrelsen: Sara Justenborg, Sarah Kristensen og Linda Dam blev valgt ind i bestyrelsen.  

Kate Gudesen fortsætter i sponsor udvalget og her burde vi ligeledes have nok til i år. 

Pernille Thyssen ville gerne med i et sævne udvalg. Her tilslutter sig Sara, Sarah og Malene. 

Kristine Limskov ville gerne sammen med en mere i et festudvalg. 

Vi takker for god ro og orden samt lækker kage. 


