Referat af generalforsamling i HGR d. 23-2-2022
Sted: Rytterstuen
32 deltagere – der blev serveret sandwich, småkager og vand.
1: Valg af dirigent – Margrethe Worsøe
2: Valg af referent – Ulla Taylor
3. Bestyrelsens beretning – v. Ulla
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse - Godkendt
5. Budget for næste år fremlægges til godkendelse –
Der er udtrykt ønske om at der afsættes flere penge til vedligeholdelse af banerne.
Er der evt. garanti på dræn-arbejdet?
Hvad med opsamling af regnvand?
Baneudvalget får bolden – og budgettet er hermed godkendt.
6. Fastlæggelse af kontingent – uændret.
7. Behandling af indkomne forslag (ej vedtægtsændringer) –
Forslag om gæstemedlemsskab, hvis nogen rider ens hest.
Bestyrelsen drøfter forslaget på næste bestyrelsesmøde.
8. Behandling af forslag til vedtægtsændringer –
Der skal arbejdes på at hjemmesideudvalget skifter navn til It-udvalget
9. Valg af formand (ulige år) – Lars fortsætter
10. Valg af kasserer (lige år) – Sarah Rie Rasmussen
11. Valg af de øvrige bestyrelsesmedlemmer – Sille fortsætter, Katinka Worsøe, Sara Rybøl (stævneudvalg)
12. Valg af suppleanter til bestyrelsen – Gitte Mølgaard, Eva Weiglin
13. Valg til udvalg –
Stævneudvalg: Sara Rybøl, Emma og Britt Kattrup, Ulla Taylor, Kirstine T. Jacobsen, Lise Sand, Rikke
Agerslev
Baneudvalg: Povl, Rikke Albrechtsen, Signe Hagedorn – evt. Jeanette
Breddeudvalg: Zenta Josephsen, Gitte Mølgaard, Mette Skjoldager
Hjemmesideudvalg: Dulle, Lars Mathiesen, Britt Kattrup
Materialeudvalget: Lars Matthiesen, Dulle og Lasse Aardestrup

14. Valg af to juniorrepræsentanter samt en suppleant – Elisa Rybøl, bestyrelsen inviterer juniorerne til et
møde.
15. Valg af to revisorer – Bente Thomsen, Gitte Hass og Kirsten Johansen (supp.)
16. Evt. (Der vedtages ikke noget under dette punkt.)
A. Natanya: Point-givning v. championat-ryttere foreslås ændret.
Rikke Albrechtsen: Rytterne bør sætte sig sammen og diskutere.
Natanya laver et opslag på Holmenyt med en invitation til drøftelsen.
B: Dorte Christensen: Proceduren v. arrangement af kursus – svartiden er for lang.
Sille: Vi arbejder på det i bestyrelsen.
Gitte Hass: Hvis der er arrangement i det store ridehus, så kunne man undlade at udleje lille ridehus.
C: Gitte Mølgaard: Ridelejr for voksne – en ide, som breddeudvalget barsler med.
D: Britt: Hvordan går det med revideringen af formålet for klubben?
E:
Championatvindere:
Pony – military: Olivia
Pony – dressur: Mie
Pony – spring: Olivia
Hest – military: Vicky
Hest – spring: Dorte
Hest – dressur – Stine- Maria

Tak for i aften!

