Referat af Rideklubbens generalforsamling d. 10. februar 2020

1) Valg af dirigent
Susanne Smed blev valgt
Susanne Smed erklærede indkaldelsen til generalforsamlingen var efter forskrifterne.
2) Valg af referent
Mariann Brøndum blev valgt.
3) Formandens beretning /v Karina Thomsen
Året 2019 startede med et fastelavnsarrangement med udklædning og slå katten af tønden.
Meget af foråret gik med at få banen gjort færdig, få de sidste papirer færdige og sat hegn op.
Hegnet viste sig at være en udfordring da jorden var hård. Og det krævede til sidst en større
boregrej for at få lavet hullerne til hegnspælene. Vi har døjet med meget vand på banen og
jordskred truede i den sydlige ende af banen. Endelig fik vi fastsat en dato for åbningen af banen.
Vi havde haft nogle folk på IceTestNg-kursus. Og fik den geniale ide at lave et teststævne, for at
afprøve de nye stævneprogram og måske få nogle nye hjælpere oplært. Dette blev afholdt 2 dage
før åbningen af banen. Så vi havde en smule travlt mildest talt.
Arbejdsdagen før stævnet blev også flettet ind. Stævnet gik godt. IceTestNg blev testet – øvelse gør
mester.
Og så kom den store dag: Åbningen af banen. På dagen var der blæst, kulde og lidt regn. Der kom
folk og heste der skulle deltage. Stalden summede af forventning og snart kunne vi samles udenfor
for at ride ind på banen med flag, musik og det hele. Formanden holdte åbningstale, Lone klippede
det røde bånd og alle kunne ride ind. Midt i alt det flotte syn skete det der ikke måtte ske. En af
hestene blev bange og stak af og tog andre med. Desværre endte det i et styrt og en måtte på
skadestuen. Det satte lidt en dæmper på festlighederne – hvor der var opvisning med flotte
hingste, propiobane fremvisning, rytterspring og trækketure på banen.
I rytterstuen var der mad og drikke til alle mand.
Herefter måtte vi puste ud – afprøve banen og alle er godt tilfredse ☺
I oktober holdte vi det udvidede klubstævne. Det udvidede klubstævne er flyttet til efteråret efter
flere år i træk at have aflyst pga. af kværke eller Herpes. Stævnet var første stævne vi kunne holde
på banen. Og der var flere ting der drillede – strømmen gik, det regnede printer drillede – dog
ingen utilsigtede afsidninger.
Traditionen tro holdte vi julefrokost, som altid sjov og hyggelig med pakkespil.
Juleafslutningen blev også som altid afholdt med appelsinleg, juleposer, æbleskiver og julemand og
igen med Amerikansk lotteri.
Et godt men travlt år.
Karina sluttede af med at sige tak for samarbejdet. Det har været spændende at være med men nu
trænger det til der kommer nyt blod og nye ideer i gang. Så tak for denne gang.
4) Kassererens beretning
Birgitte gennemgik året regnskab. Regnskabet blev godkendt.

5) Fastsættelse af næste års kontingent
Bestyrelsens forslag om at kontingent skulle være uændret i forhold til 2019 blev vedtaget.
6) Indkomne forslag
Bestyrelsen havde foreslået at brug af ovalbanen fortsat skal være gratis for medlemmer af
rideklubben. Dog var der et ønske om at hvis der kommer til at være mange brugere og slid på
banen, så kan bestyrelsen indføre en brugerbetaling.
I forbindelse med drøftelsen af bestyrelsens forslag blev udfordringer med møg på banen samt en
opdatering af regelsæt for brug af banen drøftet. Bestyrelsen tilkendegav at de arbejder videre
med en løsning til bortskaffelse af møg fra hestene på ovalbanen. Og at regelsættet for brug af
banen bliver revideret.
Der var ikke kommet nogle forslag der krævede beslutning på mødet. Bestyrelsen meddelte at de
ville arbejde videre med et forslag fra Inge om 1. hjælpskursus til heste.
7) Vedtægtsændringer
Der har ikke været forslag til ændringer.
8) Valg til bestyrelsen, herunder suppleanter
Karina Thomsen og Birgitte Nielsen valgte at træde ud af bestyrelsen før tid.
Susanne Smed, Mariann Brøndum og Gitte F. Rasmussen blev genvalgt.
Lillian Kristensen og Karina Lund (begge tidligere suppleanter) blev valgt ind i stedet for Karina og
Birgitte.
Følgende stillede op som suppleanter og blev valgt: Helle Christiansen, Anette Broholm, Pia
Bondensgaard og Helle Sørensen.
9) Valg af revisor og revisor suppleant
Inge Bruno blev genvalgt som revisor
Karina Thomsen blev valgt til revisor suppleant
10) Eventuelt
Bestyrelsen havde lagt op til en diskussion af hvad vi ønsker af vores klub nu og i fremtiden. Her
ville bestyrelsen blandt andet gerne erkende, at de nok ikke er helt gode nok til at uddelegere
opgaver – men at bestyrelsen ville arbejde på at blive bedre til at bede om hjælp. Og at bestyrelsen
gerne ville bakke op hvis medlemmer kommer og ønsker at søsætte et arrangement. Drøftelserne
mundede ud i en alt fra forslag til arrangementer, opfordringer til bestyrelsen, drøftelse af detaljer
omkring stævner mm.
Nedsættelse af udvalg
Bestyrelsen blev opfordret til at nedsætte nogle udvalg. Evt. ad hoc.
Pia Bondensgaard og Kira Kristiansen meldte sig til juniorudvalg.
Der var også forslag om stævneudvalg, sponsor og fondsøgningsudvalg. Og det blev opfordret til at
bestyrelsen skrev ud til dem som ikke deltog i generalforsamlingen med opfordring til at melde sig
til udvalg.

Bestyrelsen blev desuden opfordret til følgende:
• En Klar at udmelding om hvor medlemmer skal finde vores arrangementer – fastlægge og
melde ud hvad der er den primære kommunikationsform?
• Lave flere arrangementer for medlemmer uden daglig gang på rideskolen – så vi sikrer deres
medlemskab.
• Gør det tydeligere hvad man får ud af at være medlem af Seyla.
• At billeder af bestyrelsen bliver hængt op for at hjælpe medlemmerne at sætte ansigt på
bestyrelsens medlemmer. Både til ophæng på rideskolen men evt. på hjemmesiden og
facebook. Så er det lettere for medlemmer at tage fat i bestyrelsen med forslag og ønsker mv.
•
Forslag til arrangementer:
•
•
•
•
•
•

Stævner med rigtige dommere
Fælles rideture med spisning
Agility
Orienteringsridt
Infoaften om stævnediscipliner (hvad betyder T4, hvad er Alrid, Gedingekeppni m.v.)
Ridemærker

Stævner:
Bestyrelsen havde taget emnet præmier op. Her blev det drøftet om gavepræmier var
arbejdsopgaven værd. Og om medaljer var en ide. Der var forslag om at droppe sponsorgaverne.
Give medaljer og rosetter til 1.-3. plads og ”kun” rosettter til 4.-5. plads. Måske benytte
sponsorpræmier til alternative ”nomineringer”: smukkeste hest, flottest pyntede ekvipage, bedste
kammerat, fairplay, horsemanship, ”hårdeste kæmper” o.lign. f.eks. til de yngste deltager.
Opgaver deles ud via sporti til de tilmeldte.
Udfordringen med 2 dages stævner og plads til heste blev drøftet.
Ovalbane, hal mv.
Bestyrelsen nævnte at der var ønske om et inder-hegn til ovalbanen.
Der fremkom forslag om at der kan etableres bane til f.eks. spring inde i midten af ovalbanen.
Ridestier i Lundby Krat
Hele sagen med mountainbikene er smidt ud af den fredede del af skoven blev drøftet og hvad
sagen betyder for vores færden den del af skoven. Hvorvidt vi bør lave indsigelser blev drøftet. Hvis
dette bliver aktuelt bør det ske i samarbejde med Lone.

