Generalforsamling 3/2-19
1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslår Birthe Kofoed - Birthe er valgt.
2. Bestyrelsen aflægger beretning:
Et travlt år med mange tiltag fra bestyrelsen. Først på året startede vi med et
fastelavnsarrangement for de yngre medlemmer, da bestyrelsen især synes
at der manglede arrangementer for de yngste og især rideskole afdelingen.
Vi har som klub også været med til at igangsætte den nye aktivitet HTW
under breddeaktiviteter, som blev taget imod med stor succes og vi vil derfor
gerne fortsætte med denne form for træning.
Bestyrelsen har deltaget i diverse kurser og møder udbudt fra distriktet.
Vi har ambitioner for fremtiden som vi senere vil fremlægge under eventuelt.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse:
Hanne gennemgik alle posterne og
4. Fastsættelse af kontingent:
Generalforsamlingen fastsætter kontingentet for 2020 til 400 kr.
5. Behandling af indkomne forslag:
Der er ingen indkomne forslag.
6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Emma Lemmer Jørgensen bliver genvalgt.
Helle Witt er valgt.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen:
Første suppleant - Mette Linneman
Anden suppleanter - Hanne Johnsen
8. Valg af juniorrepræsentant og juniorsuppleant:
Caroline Gosvig er valgt som juniorrepræsentant.
Mathilde Mortensen er suppleant.
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:
Birthe Kofoed & Claus Jørgensen er revisorer.
Anette Kjær er revisorsuppleant.

10. Eventuelt:
Rideklubbens fremtid blev diskuteret, både hvad der fungerer nu og hvad der
skal arbejdes på i fremtiden. Medlemmer og bestyrelsen har de samme
visioner som der skal arbejdes frem imod.
Der blev snakket om at rideklubben skal være mere aktiv på de sociale
medier. Bestyrelsen har ikke sin daglige gang på rideklubben så er derfor
afhængige af, at rideklubbens brugere sender billeder fra de daglige
hyggestunder til bestyrelsens mail: mail@gl-estrup-rideklub.dk
En af det vigtigste ting for ridestedet er at der fortsat er en god bund og ride
forhold.
Der er blandt andet ønske omkring et nyt vandingsanlæg som bestyrelsen
allerede er ved at indhente tilbud på.
Forslag omkring teoriaften var bestyrelsen meget begejstret for, og er noget
der tages med til efterretning.
Udendørsarealerne omkring parkeringen er meget mørke, der var derfor stort
ønske omkring belysning når mørket falder på!
I samme omgang blev det nævnt at bedre opsadlingsmuligheder for
udefrakommende kunne være et fremtidigt ønske.
HTW blev anset som nogle gode tiltag fra 2018 og der ønskes mere af denne
slags arrangementer for 2019.

