Generalforsamling d. 15. Marts 2017

At fjerne lorte: FÅ DET NU GJORT!
- Tag hellere mere bund, end ikke at fjerne lorten.
HØSTFEST d. 10. Juni 2017
HUSK at betale kontingent, hvis man endnu kke har betalt.
ARBEJDSWEEKEND d. 29. + 30. April

Pris på kontingent:
Senior = 400 kr.
Junior = 250 kr.
Støttemedlem =

Forslag om at lægge 24 (give pr take) timer årligt på ridecenteret:
- Dette gælder opstaldede (ægtefæller kan tage nogle af disse)
- Timerne er pr. Hest (i forhold til hvis man har part)
Hvad dækker disse timer:
- Arbejdsweekend
- Diverse arbejdsopgaver
- Planlægning af diverse events
VEDTAGET: 18 timer årligt pr. Hest

PRIMETIME: 16.00 – 20.00
OPDATEREDE REGLER OMKRING LONGERING, BOMME & RIDEHUSTIDER HÆNGES OP AF
BESTYRRELSEN. PLACERING AF DISSE SKRIVES PÅ FACEBOOK.
Forslag om at man må ride bomme uden for primetime:
- Man må som udgangspunkt gerne ride bomme, når man ønsker.

Ridehusregler:
-

Alle skal bære ridehjelm og sko med fast hæl, hvis der rides med sadel
Der henstilles til ikke at have telefon i hånden under ridning
Kun én privatunderviser pr. Ridehus
Man må ikke modtage undervisning ml 17-18 mandag til torsdag i vinterhalvåret
Spring skal stilles tilbage efter brug
Løsspring foregår søndag til kl. 13
Lort skal samles op inden man forlader bane eller ridehus
Man rider venstre mod venstre
Minus longering, hvis mere end 2 ryttere
Osv.

-

Ny longeringsregel: uden for primetime, er det som udgangspunkt altid tilladt at longere;
MEDMINDRE: en eller flere ikke ønsker longering i ridehuset

-

Ridehusregler gennemgåes til generalforsamling fremover, så medlemmerne har mulighed
for at være medbestemmende på nye tiltag, beslutninger og revurdering af disse regler.

VALGT TIL BESTYRELSEN:
Juniorer: Amalie Hansen /Santana & Sif Duegaard /Action
Senior: Lene Hansen /Santana
Kasserer: Jeanette genvalgt
Sup. Seniorer: Gitte Jaenicke /Bubbe & Sofie Farvin /Monty
Revisor: Majbritt Henriksen/Ellie
Revisor sup.: Lise Berg /Sheik

VALGT TIL BRUGERRÅDET:
Marianne /Rasmus
Genvalgt: Ulla, Natalia og Lene
Nye juniormedlemmer: Sofie, Emilie og Norah

NYE MEDLEMMER AF STÆVNEUDVALGET:
Per Jørgensen /Saipo
Emilie Leegaard /Saipo
Lene Lassen /Prinsessen
Norah Kamp
Sofie Hovgaard /Beauty

NYE MEDLEMMER AF AKTIVITETSUDVALGET:
Bianca
Emilie Bardorf /Fairy
Sanne Thrane /Hektor
Emmeline Carstensen
Mette Kristiansen /Krølle
Marie Hovgaard /Wicky
Referent: Lotte

