Referat fra generalforsamling
Albertslund Rideklub torsdag d. 10. marts 2016

DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
Formanden aflægger beretning til godkendelse
Kasseren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse
Fastlæggelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år)
Formandsposten: Karina Carstensen (genopstiller som formand). Valgt.
Bestyrelsesmedlem: Mie Arnvig (genopstiller som bestyrelsesmedlem) Valgt.
Bestyrelsesmedlem: Kim Jannick (udtræder af bestyrelsen).
Valg af juniormedlemmer (vælges for 1 år)
Sofie Farvin genopstiller som juniormedlem
Sille Nimholm kan ikke genopstille som juniormedlem
Valg af 2 suppleanter (vælges for 1 år)
Valg af medlemmer og suppleanter til brugerrådet for ARC i henhold til brugerrådets vedtægter
Valg til diverse udvalg, stævneudvalg, aktivitetsudvalg og webudvalg (vælges for 1 år)
Valg til 1 uvildig, og af bestyrelsen uafhængig reviser, samt 1 revisorsuppleant (vælges for 1 år)
Eventuelt
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Dagsordenpunkt
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
Til dirigent blev valgt Karina
Mette Hørsman blev valgt som referent.
Regitze og MajBritt blev valgt som stemmetællere.

2. Formanden aflægger beretning til godkendelse
Formanden Karina Carstensen fremlagde bestyrelsens beretning samt beretning fra brugerrådet. Begge
beretninger blev godkendt.

3. Kasseren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse
Kasseren fremlagde det reviderede regnskab. Der ses et lille overskud i regnskabet på 5943,- Overskuddet
på kaffeautomaten skyldes, at den er blevet solgt. Der blev videre fra medlemmerne spurgt ind til klubbens
likviditeter, som ifølge bestyrelsen er på godt 228.000,- Som bemærkning blev nævnt at en del af klubbens
overskud går blandt andet til anlæg af dræn på folde og færdselsveje på anlægget. Endvidere vil der også
blive indkøbt spejle til det nye ridehus langside og medlemmerne efterspurgte også muligheden for
renovering af ridehusbundene. Herefter blev regnskabet enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.
4. Fastlæggelse af kontingent
Nuværende kontingent fastholdes.
5. Indkomne forslag.
Bestyrelsen stiller forslag om at indføre medlemskab i form af et støttemedlemsskab til en pris af 150,-.
Medlemskabet giver mulighed for, at børn, ægtefæller og øvrige interessenter kan være medlem af klubben
som støttemedlem, men uden at bruge klubbens ride faciliteter. At være støttemedlem giver ikke ret til at
starte stævner i klubbens navn. I denne forbindelse gør bestyrelsen opmærksom på, at alle aktive
pensionærer og parter skal være medlemmer af ARK for at benytte klubbens faciliteter. Oprettelse af
støttemedlemsskab vedtages.
6. Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år)
Karina Carstensen genopstiller som formand. Valgt.
Mie Arnvig genopstiller som bestyrelsesmedlem og Sille Nimholm opstiller som bestyrelsesmedlem. Begge
valgt til bestyrelsen.
7. Valg af juniormedlemmer (vælges for 1 år)
Sofie Farvin genopstiller som juniormedlem og Lotte Jaenicke opstiller som juniormedlem. Begge valgt til
bestyrelsen som juniormedlemmer.
8. Valg af 2 suppleanter (vælges for 1 år)
Majbritt Henriksen og Bianca Jørgensen vælges som suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af medlemmer og suppleanter til brugerrådet for ARC i henhold til brugerrådets vedtægter
Heidi Britoft, Anne Lise og Camilla ønsker ikke at genopstille til brugerrådet.
Regitze Christensen, Gitte Jaenicke og Mette Hørsman vælges.
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10. Valg til diverse udvalg, stævneudvalg, aktivitetsudvalg og webudvalg
(vælges for 1 år)
Hvert udvalg fortalte kort om, hvad udvalget laver.
Stævneudvalget: Står for at arrangere stævner. Mødes ca. to gange om året.
Alle er velkommen i stævneudvalget. Består i 2016 af Gitte, Regitze, Lotte, Mette, Maj-Britt, Berit, Hanni og
Bianca.
Aktivitetsudvalget: Står for at arrangere arbejdsweekender, fester og aktiviteter.
Består i 2016 af Majbritt, Rulle, Sille, Gitte, Heidi, Marianne, Majbritt, Lene.
Køkkenudvalg: Står for den fantastiske onsdagsspisning og mad i forbindelse med stævner og styres
formidabelt af Pia
Webudvalg: Står for hjemmesiden. Har stået stille det sidste års tid på grund af manglende input fra klubbens
medlemmer, men trænger til en oprydning. Mette og Tonni står for webudvalget i 2016.

11. Valg til 1 uvildig, og af bestyrelsen uafhængig revisor, samt 1 revisorsuppleant (vælges for 1 år)
Britt valgt som revisor og Majbritt valgt som revisorsuppleant.

12. Evt.
Der er medlemsmøde d. 22/3 i cafeen. Der kommer en officiel indkaldelse. Tjek opslagstavlen og staldtavlen.
Lasse fortæller om, at foreningernes dag bliver ændret i år. Der vil i stedet komme en festdag d. 3/9 – se
opslag i rytterstuen.
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