Generalforsamling d. 27. april 2022
Favrskov rideklub
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Valg af referent
Bestyrelsens berretning
Godkende regnskab
Behandling af indkomne forslag
a. At kontingent samles til 1/1 – i stedet for 2 gange pr år
(klubben har mange udgifter i januar-Februar-marts mdr.)
b. At kontingensen stiger med 50 kr. pr medlem
(Bl.a fordi klubben har måtte installere Clearhaus for at kunne
håndtere alle slags kort og dette er der gebyrer på ved hver
transaktion).
c. At bestyrelsen nedsættes til 3-5 personer i stedet for 5-7 personer.
d. Klubmesterskab både internt og for udenbys klubmester.
Se uddybning

6. Valg til bestyrelsen
Mette Rosenlund Thesbjerg (ikke på valg)
Majken Højlund (ikke på valg)
Line Holm Bidstrup Jørgensen (på valg, villig til genvalg)
Mette Høy Jørgensen (på valg)
Camilla Aarslev (på valg)
7. Valg af revisor
8. Evt.

5. d Uddybning:
Internt mesterskab:
Afholdes i både dressur og spring henholdsvis hver sin dato og måske i hver sin
‘ende’ af året.
Der rides i alle dressurklasser og med evt. højeste score/ procent findes vinderen gælder for samlet - altså både børn og voksne - hest og ponyer.
Udenbys klubmesterskab:
Forløber over hele året og der gives point efter en bestemt skala for ekvipagen i
både pony og hest dressur samt pony og hest spring.
En god måde at komme ud og repræsentere klubben samt motivere andre til at
komme ud til stævner.
Uddeles til generalforsamlingen hvert år

1. Velkommen v formand, Mette Rosenlund Thesbjerg
2. Majken, dirigent Kirstine.
3. Tak for støtten til klubben. Det er dejligt at elevskolens forældre er blevet
en stor aktiv del af rideskolen.
Majken Højlund blev i januar ansat for at højne niveauet i rideskolen. Dette
går godt vi har stor tilgang af elever. Der er blevet lavet et nyt koncept med
at på Favr går man til hest og ikke til ridning. Samt bliver der hver uge lagt
undervisningsplan og tildeling af hestene op på Facebook.
Det er blevet sat nye aktiviteter i gang bla. Kæphest som har være en succes.
Rideskolen har fået forsikringer på de ansatte og Falck abonnent, som der
ikke har haft tidligere.
Tak til Heidi og Søren for at de holder steder rent og pænt så det er et dejligt
sted at komme.
Tak til alle udvalg for jeres store arrangement.
Det går godt økonomisk.
4. Der et underskud på 1000 kr. Lånet fra tidligere på 50.000 kr er afviklet
Regnskabet er godkendt.
5. Forslag 1, enstemmigt vedtaget.

Forslag 2, enstemmigt vedtaget.
Forslag 3, enstemmigt vedtaget.
Forslag 4, enstemmigt vedtaget.
6. Formanden Mette Rosenlund Thesbjerg er genvalgt.
Næstformand Majken Højlund er genvalgt.
Kasserer Mette Høy Jørgensen er genvalgt.
Louise Lillemo Christophersen
Christian Ejby
Phillip Holt
7. Kvist og Jensen
8. Ridning I skoven. Christian Ejby sørger for at der kommer skilte op ved
indgangen at man godt må ride der med skovkort.

