GENERALFORSAMLING FOR NEXØ RIDEKLUB
i Nexø Ridehal
Torsdag den 20. februar 2020 kl. 19.00
dagsorden i.h.t. vedtægterne § 12

REFERAT
1a

Valg af dirigent: Valgt blev Peter Hansen

2a

Formanden aflægger beretning v/Stine Sonne Hansen – Godkendt.

2b

Udvalgene aflægger beretning
1. Stævneudvalget v/Marianne Brandt. Afholdt C stævne i dressur og spring i Juni og
aften D-stævnemi i juli i spring. Klubmesterskaber og 2 små klubstævner. Svært at
tiltrække nok til egne klubstævner.
4. Cafeteriaudvalget v/Bestyrelsen. Kører godt. Ros fra medlemmerne. Dejlig mad.

3

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse v/Peter Hansen.
udgifter og indtægter gennemgået – Regnskab godkendt

4

Behandling af indkomne forslag Ingen forslag

5

Fastsættelse af medlemskontingent Uændret.

6

Valg af formand
Trine Helen Jensen er valgt

7

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Lone Merio, Karina Skøtt Hansen og Karina Beyer.
På valg: Michelle Krogsgaard - Genvalgt.

8

Valg af suppleanter til bestyrelsen Birgitte Bjerrregårs ønsker ikker at fortsætte.
Hanne Bernard samt Britt Jensen er nyvalgt

9

Valg af øvrige udvalg
1. Stævneudvalget: Lisa Munch Kofoed, Laila Vomb, Marianne Brandt, Stine Sonne
Hansen
På valg: Laila Vomb, Marianne Brandt, Stine Sonne Hansen – Ønsker ikke genvalg.
Nyvalgt. Louise Christensen, Britt Jensen
2. Cafeteriaudvalget: Bestyrelsen (Karina & Karina) fortsætter ved at varetage denne
opgave.
3. Breddeudvalget: Ulla Nehm & Birgitte Bjerregaard
På valg: Ulla Nehm & Birgitte Bjerregaard - ønsker ikke at fortsætte
Nyvalgte: ingen aktive medlemmer i breddeudvalget - bestyrelsen overtager herfra
4. Haludvalget: Ronni Rasmussen, Rasmus Holmberg, Dan Kofoed
På valg: Dan Kofoed

10.

Valg af 2 revisorer
Revisorer: Rasmus Holmberg og Ulla Nehm - begge fortsætter

11

Eventuelt
Det bliver nævnt at vi ikke er gode nok til at rydder op efter os selv og vi savner Gunnar
som kom fast. Vi taler om at vi skal blive bedre til at inddrage andre medlemmer som kan
varetage enkle opgaver.
Der opfordres til at hvert enkelt medlem tager ansvar og selv tager teten hvis man ser
mangler istedet for at skyde bolden videre. Eks. Tøm børren med møg hvis den trænger
etc.
Vores FB skal bruges mere aktivt med flere aktiviteter og ikke kun med aflysninger af
undervisning. Man kunne evt. Sørge for at slette opslagene igen når de ikke længere er
aktuelt. Evt, kan aflysninger sendes ud via en messengergruppe istedet.
Der ligger en scrabbog med Nexø Rideklubs historie fra Ethel - der opfordres til at fører
den videre. Betyrelsen tager den herfra.

