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1. Valg af dirigent 

Stine La Cour Bentzon blev valgt som dirigent og det blev konstateret, at 

Generalforsamlingen er indkaldt med rettidig varsel. 

2. Valg af 2 foreningsrevisorer 

Til godkendelse af næste års regnskab blev på Generalforsamlingen enstemmigt 

valgt: Birgitte Serup og Susanne Pedersen. 

3. Beretning 

Margit præsenterede bestyrelsens beretning for 2019 med gennemgang af 

aktiviteter/arrangementer i løbet af året. Opfølgning på plannering af ridehusbund og 

skridtmaskine. Stigning i antallet af medlemmer fra 74 i 2018 til 94 i 2019. 

Opbakning til de mange freelanceundervisere på stedet. Tak til medlemmer for deres 

store opbakning og hjælp i forbindelse med afvikling af arrangementer. 

Selve beretningen er vedlagt dette referat. 

4. Regnskab 

Gennemgang af regnskab ved Rikke. Regnskabet viser en fornuftigt balance og der er 

generelt godt styr på udgifterne ift indtægterne.  

Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger. 

5. Kontingent 

Det blev besluttet at fastholde det nuværende kontingent niveau på 200 kr. pr år. Det 

dækker de udgifter som vi har til D10 og DRF mm. 

6. Valg til bestyrelsen 

Til den vakante bestyrelsespost blev valgt Peter Kingo Søgaard Larsan. Vi kender 

Peter som ægtefælle til Line, som af flere omgange har været opstalder på Brovad 
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Ridecenter. Generalforsamlingen godkendte Peters valg til bestyrelsen til trods for, at 

han endnu ikke har været medlem af klubben i 3 mdr, da han og Line først lige er 

vendt tilbage til Brovad Ridecenter. Peter kommer med erfaring fra andet 

foreningsarbejde herunder ansøgning om sponsorater o.lign. Desireé Letman var på 

valg som suppleant og blev genvalgt. Bestyrelsen konstitutionere sig på næste 

bestyrelsesmøde. 

7. Behandling af indkomne forslag 

Intet input til dette punkt. 

8. Eventuelt 

 

- Drøftelse af ridehusregler herunder longering i ridehallen. Reglerne er 

uændrede og som beskrevet på opslag i stald/ridehal – ved ønske om ændring 

af regler kontaktes bestyrelsen pr. mail med konkrete ønsker. Bestyrelsen vil 

efterfølgende drøfte på bestyrelsesmøde og med Anja og Jacob. 

- Drøftelse af omgangstone. Opfordring fra medlemmer om positiv dialog og at 

tale pænt til hinanden, hvilket bestyrelsen kun kan bakke op om. 

- Drøftelse af ordensregler. Reglerne er uændrede og som beskrevet på opslag i 

stald/ridehal. 
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