Referat ordinær generalforsamling d. 23-2-2021

Holmegårdens Rideklub, Vassingerødvej 93, 3540 Lynge.

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 23. februar 2020 kl. 19.00-21.00
På Teams grundet COVID-19 restriktioner
Dagsorden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Valg af dirigent.
Valg af referent
Bestyrelsen aflægger beretning
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Budget for næste år fremlægges til godkendelse
Fastlæggelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag (ej vedtægtsændringer) Der er ikke kommet nogle forslag
Behandling af forslag til vedtægtsændringer
Valg af formand (ulige år)
Valg af kasserer (lige år)
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter til bestyrelsen
Valg af juniorrepræsentanter
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Valg af medlemmer til udvalg
Baneudvalg
Materialeudvalg
Hjemmesideudvalg
Stævneudvalg
Breddeudvalg

16. Kåring af championats vindere
17. Eventuelt – der kan ikke vedtages noget under dette punkt.

Referat ordinær generalforsamling d. 23-2-2021

Referat
Ad. Pkt. 1
Bestyrelsen foreslår Sille - vedtaget
Ad. Pkt. 2
Bestyrelsen foreslår Ulla Taylor - vedtaget
Ad. Pkt.3
Ved formand Lars Mathiasen – ved fravær sekretær Ulla Taylor:
Man kunne selvfølgelig starte årets beretning om livet på HGR med at sige, at det har været et vanskeligt år. Selvfølgelig har det det!
Så kunne man snakke om, at det har været svært at hitte rede i de forskellige regler og forordninger, vi har skullet følge, alt efter om
det har været forår, sommer, efterår eller vinter – første bølge, anden bølge – B117, B223 eller B1903. Men faktisk vil vi meget
hellere hoppe frem til alt det, der har fungeret, virket og været spændende her på stedet – på trods af pandemi. Året begyndte jo på
en helt almindelig måde med vintertrængsel i ridehuset og smattede skovture. Fastelavn nåede vi også med skønt udklædte børn og
voksne til stævne. Så ramte 11 marts os, og pludselig måtte vi aflyse, lukke af og drosle ned. Og så lige, når vi havde fået en ny
ridehusbund!
Heldigvis var foråret på vej, og vi klarede os med ridning på de udendørs baner med godt humør. Vi i bestyrelsen indførte også nye
rutiner – man så os f.eks. sidde med behørig afstand på hver vores klapstol – og holde bestyrelsesmøder på en fold!
Før vi så os om, var det sommer, og det blev muligt at lukke lidt op igen. Vi nåede både at afholde springstævne og dressur-ditto, og
det var tydeligt, at alle hungrede efter at starte stævner, for aldrig har vi før haft så mange starter til stævnerne – hvilket har
medført, at det ellers stærkt nedjusterede budget kom til at se noget flottere ud end forventet.

COVID-19 støttekroner til blev det også til, disse penge gik til dræn i banerne, i håbet om at vi kunne ride
udendørs. Drænene på dressurbanen var desværre kollapsede, så nye dræn blev bestilt – og forventes at blive
i gangsat i start 2021, når frosten går af jorden.
Og så var der jo lige den ekstra lille krølle, at vi til dressurstævnet havde royalt besøg: Kronprinseparret kom og så deres to døtre,
Isabella og Josephine, som startede ponyklasser. Og hvis man havde haft sin tvivl om, hvorvidt de kongelige også bare er en helt
almindelig familie, så fik man i hvert fald den tvivl gjort til skamme. Kronprinsen slentrede rundt i et par far-jeans med en hof i
baglommen og faldt fuldkommen i et med omgivelserne. Kronprinsessen så som altid smuk ud iført truckerkasket og begge to var
lige så spændte, nervøse og glade på deres børns vegne over en god tur som os andre. De skal være så velkomne igen en anden gang
– ikke mindst deres nydelige livvagter!
En stor tak skal lyde til vores altid driftssikre og hårdtarbejdende stævneudvalg og hjælper-flokken. Det er et uvurderligt arbejde, I
lægger i klubben.
Vi ser også en rideskole i udvikling her på stedet, med både de erfarne og nye unge undervisere, der gør det godt – det kan vi se på
bl.a. vores stigende medlemstal. Vi glæder os til at se alle eleverne igen, forhåbentligt snart!
Vores unge privatryttere er også en vigtig del af gården, og der bliver heldigvis flere og flere af dem. Deres pony-mødre og ponyfædre gør et stort arbejde med sjove arrangementer, som vi i bestyrelsen gerne vil anerkende. De er med til at styrke miljøet mellem
de unge privat-ryttere, og det synes vi er yderst vigtigt.
Tak til Jacob Funch Rasmussen, der sørgede for nye toiletter og håndvaske og satte dem op. Luksus!
Af aktiviteter og spændende nyt skal fremhæves den nye type heste, der er kommet i stald her på gården: Kæphestene. En populær
flok, der bor i cafeteriaet, når der ikke er ferie – eller andre junior-aktiviteter. Tak, Signe for at have insisteret på at tage den nye,
finske dille til HGR.
For de voksne ryttere har der været afholdt både førstehjælp til hest-kursus, programridning for dommer og miljøtræning med både
elementerne ild og vand. Årets sidste måneder har været præget af forsamlings-begrænsningerne, men vi har lært at booke ridehus
via vores hjemmeside og det fungerer virkeligt godt. Kun få gange har man set kødannelse foran Store Ridehus.
Så alt i alt er der sket en masse på gården – og her i bestyrelsen synes vi, at vi godt kan være stolte af hvordan alle har hjulpet og
givet hinanden plads. Heste kan man ikke klare virtuelt eller over zoom og teams, og i disse mærkelige tider har det været godt at vi
trods alt har kunnet komme herud og være normale i et par timer om dagen. Tak for det.
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Ad. Pkt. 4
Ved Kasserer Sarah Rie Rasmussen. – Regnskabet godkendt af generalforsamlingen, afventer godkendelse
af revisorer.

Ad. Pkt. 5
Ved kasserer Sarah Rie Rasmussen.
Godkendt af generalforsamlingen – der stilles forslag om at afsætte penge til overbygning af rotunde

samt vanding af baner efter behov. Dette vil blive behandlet på ekstra ordinær generalforsamling.
Ad. Pkt. 6
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Vedtaget
Ad. Pkt. 7
Ingen indkomne forslag fra medlemmer
Bestyrelsen foreslår ekstraordinær generalforsamling så snart det er muligt at mødes fysisk igen – dato
forventes at blive midt april 2021, men afhænger af myndighedernes retningslinjer.
Ad. Pkt. 8
Ingen indkomne forslag.
Ad. Pkt. 9
Formand Lars Mathiasen har fungeret som formand siden december 2020 og er på valg.
Bestyrelsen foreslår at Lars Mathiasen. Vedtaget
Ad. Pkt. 10
Kasserer Sarah Rie Rasmussen er ikke på valg.
Ad. Pkt. 11
Der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer:
Ulla Taylor - valgt
Sille Mølgaard Christensen - valgt
Helle Jersø-Dansborg- valgt
Ad. Pkt. 12
Der skal vælges to suppleanter: Der er stadig behov for to suppleanter.

Ad. Pkt. 13
På generalforsamlingen skal der vælges medlemmer til juniorudvalget (minimum 1 skal være over 18 år og
fungerer som formand).
Maria Olsen og Kirstine Thagaard er valgt.

Ad. Pkt. 14
Der skal vælges to revisorer og en revisorsuppleant:
a. Bente Raagaard Thomsen (revisor) - valgt
b. Birgitte Hass (revisor) - valgt
c. Kirsten Johansen (revisorsuppleant) - valgt
Ad. Pkt. 15
Valg af medlemmer til udvalg:
a. Baneudvalg (4 incl. ejer)
I.
Povl Neerbek - valgt
II.
Charlotte Buhl - valgt
III.
Rikke Albrechtsen - valgt
b.

Materiale (4, hvor af en skal være i bestyrelsen og to almindelige medlemmer)
I.
Lars Mathiasen - valgt
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II.
III.

Signe Hagedorn Henningsen - valgt
Annemarie Gantriis - valgt

c.

Hjemmeside (4, hvor af en skal være i bestyrelsen og to almindelige medlemmer)
I.
Lars Mathiasen (formand) - valgt
II.
Signe Hagedorn Henningsen -- valgt
III.
Annemarie Gantriis - valgt
IV.
Britt Asnæs Kattrup - valgt

d.

Stævne (Minimum 4 medlemmer, hvor af en er fra bestyrelsen)
I.
Helle Jersø-Dansborg (formand) - valgt
II.
Charlotte Buhl - valgt
III.
Tove Christensen - valgt
IV.
Britt Kattrup - valgt
V.
Maria Olsen - valgt
VI.
Therese Witting - valgt

e.

Breddeudvalg
I.
Zenta Josephsen (formand) - valgt
II.
Tove Christensen - valgt
III.
Ulla Taylor - valgt

Ad. Pkt. 16
Championatlisten varetages fremover af Natanya Hansen. Rytterne skal selv huske at indberette points.
Præmiering af 2020s championatvindere:.

Hest dressur:
Birgitte Raagaard Thomsen med Dunlop
68 point
- vinder plakette
Sarah sender mail.

Hest spring:
Vicky Mathiesen med Dejo
39 point
- vinder plakette
Sarah sender mail

Military Hest:
Vicky Mathiesen med Dejo 87 point
- vinder plakette og underlag

Pony spring:
Sofia Ahmed - Nikita 6 point
-vinder plakette og underlag

Pony dressur:
Sofia Ahmed – Nikita 6 point
vinder plakette
Tillykke til alle vindere! Kasserer Sarah beklager at hun ikke havde helt styr på pointene og vindere.

Ad pkt. 17
Vindere af foto og vittighedskonkurrence: Sara Lorentzen (foto) og Rikke Agerslev (vittighed). Vinder en
pose godbidder.
Næste møde: 25 marts kl. 18 – konstituering af ny bestyrelse.

