Holmegårdens Rideklub
Referat fra generalforsamling den 22. februar 2012
Den ordinære generalforsamling for Holmegårdens Rideklub blev afholdt den22. februar 2012 i
rytterstuen på Holmegården, Vassingerødvej 93, 3540 Lynge.
Der var fremmødt 29 medlemmer, heraf Poul Neerbek samt 6 fra bestyrelsen. Fra bestyrelsen var
Ulla Skands fraværende.

1)

Valg af dirigent.
Ulla Joranger valgtes som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig
indkaldt.

2)

Bestyrelsens beretning.
Formandens beretning, se bilag.
Udover en gennemgang af årets aktiviteter, opfordredes til større indsats fra flere frivillige
hjælpere til arrangementer og arbejdsdage.

3)

Godkendelse af regnskab.
Det reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab blev fremlagt og godkendt.

4)

Budget for2012.
Bestyrelsens forslag til budget for 2012 (med højde for evt. ændrede kommunaltilskud) blev
fremlagt og godkendt.

5)

Kontingent for 2013.
Det blev vedtaget, at kontingentet for 2013 skal være uændret.

6)

Behandling af indkomne forslag.
Der var ved varslingen af generalforsamlingen ikke indkommet forslag.

7) Vedtægtsændringer.
Ingen forslag til vedtægtsændringer.

8)

Valg af formand.
Formand Ann Katrine Mølgaard er ikke på valg i år og fortsætter som formand.

9) Valg af kasserer.
Kasserer Helle Bækmark Andersen er på valg og har ikke ønsket genvalg.
Som ny kasserer blev valgt Rikke Albrektsen.

10) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Charlotte Buhl er på valgt og blev genvalgt.
Malene Kemp er på valg og blev genvalgt.
Lars Matthiassen er på valg og blev genvalgt.
Helle Bækmark Andersen er på valg og har ikke ønsket genvalg. I stedet indtræder Rikke
Albrektsen i bestyrelsen.

11) Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Charlotte Paulin er på valg og blev genvalgt.
Ulla Skands er på valg og har ikke ønsket genvalg.
Som ny suppleant valgtes Pernille Martens.
12) Valg af juniorrepræsentanter.
Til juniorudvalget valgtes Emilie Clausen Pedersen.
Emilie vil om muligl finde flere repræsentanter.
13) Valg af to revisorer og revisorsuppleant.
Som revisorer genvalgtes Anne Marie Gantriis samt Annette Larsen.
Som revisorsuppleant genvalgtes Gitte Hass.
14) Uddeling af plaketter til årets championatsvindere.
Hest dressur : Ditte Therkelsen
Pony dressur : Emilie Clausen Pedersen
Ditte og Emilie fik tillige et broderet sadelunderlag for deres høje pointtal.
Hest spring : Lene Bergmann
Pony spring : Sofie Kraglund Poulsen
Hest

military : Lene Bergmann

Hest distance : Merete Nielsen

Eventuelt:

Ulla Joranger fortsætter som formand for stævneudvalget. Stævnesystemet er ændret,
hvilket vil betyde mere arbejde med stævneplanlægningen. Ulla har sat sig ind i det nye
system og vil gerne oplære en springstævneansvarlig. Der efterlyses også flere frivillige
hjælpere til planlægningsfasen (hjælperlister, sponsorjag!, cafeteria m.m.)
Problemet med den efterhånden meget ufarbare (og for hesteben usunde) sti til skoven blev
belyst. Foreløbigt afventes muligheden af anlæggelsen af en helt ny sti fra Bøgevangen
bagom dressurbanen. Det vil være kommunens projekt, og sagen skal til høring den 613 i
Allerød Kommune.
Alternativt må vi prøve at komme i en positiv dialog med grund (og sti-) ejerne om en
udbedring af de sumpede strækninger på stien.
Den videre udbedring af det sumpede hjørne af travbanen diskuteres.

Der spørges, om man må ride i andre gangarter end skridt på den nye ridesti langs golfbanen.
Gitte Mølgaard vil undersøge sagen.

Vassingerød, den 22-2-l2tKSJ
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