Generalforsamling 11/03 2019 Albertslund Rideklub
Velkomst
Valg af dirigent - Lene
Referent - Anna
Stemmetæller - Mira og Majbritt
Beretning:
Vi har beskæftiget os med trivsel på stedet, i samarbejde med brugerrådet og centerleder
Charlotte. Hurtig håndtering af klager og konflikter - dette vægter vi højt.
Vi har i 2018 investeret i en ridehusbund i det gamle ridehus, det går godt med opsamling
af lort.
God dialog mellem de tre instanser – ridecenter, klub og brugerråd
Klubbens 40-års jubilæum er i gang med at blive planlagt. Planlægges af grupper som
tager stilling til jubilæumsfesten og selve dagen.
Vi er opmærksomme på hestevelfærd og hård ridning. Hvis der er for hård ridning, vil der
blive reageret på det.
Et bestyrelsesmedlem trak sig i sin valgperiode.
Vi er i 2018 blevet opmærksomme på at vedtægterne i forhold til valg til bestyrelsen, ikke
er fulgt korrekt. Der har været byttet rundt på valgperioderne, men nu går vi tilbage til det
korrekte, så der i lige år vælges formand plus et medlem, og ulige år vælges kasserer plus
to medlemmer. Fremmødte medlemmer til generalforsamlingen, blev spurgt om der var
nogen der havde et problem med det – det var der ikke.
Vi har i 2018 besluttet ikke at sponsorere herningturen i 2019, da vi ville gemme midler til
jubilæum.
Beretning GODKENDT
Kasseren aflægger regnskab til godkendelse.
Overskud på 19.369,85.
Udgifter på Herning og ridehus bunden fylder mest.
Regnskab GODKENDT
Fastlæggelse af kontingent
400 kr. for senior - stemmeret
250 kr. for junior - stemmeret
150 kr. for passivt medlem
100 kr. for rideskole medlem
GODKENDT
Alle over 15 der har været medlem i 3 måneder har stemmeret.
Vi får 600 kr. tilskud pr medlem under 18 år.
- udspecificering af hvordan der differentieres i medlemskaberne vil blive drøftet på et
bestyrelsesmøde.
Ingen indkomne forslag
Bestyrelsen kunne godt tænke sig forslag til hvordan klubbens midler skal bruges.
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Forslag om budgetter for f eks. stævneudvalget.

Valg til bestyrelse og diverse udvalg:
Bestyrelse:
Karina formand
Mie næstformand
Gitte er valgt som kasserer
Lene på genvalg - valgt ind igen
Renée "Rulle" er valgt ind som medlem
Natalie som junior medlem
Lotte og Natalia som suppleanter
Brugerrådet
Mira, Ulla og Marianne fortsætter fra klubben
Louise og Majbritt som suppleanter
Derud over er Maya valgt indsom juniormedlem fra Rideskolen. Sara er suppleant for
Maya
Fra Ridecenteret sidder Charlotte og fra bestyrelsen sidder Karina
Stævne- udvalget
Lotte
Gitte
Angelika
Majbritt
Clara
Nathalie
Sara
Ajla
Jesper
Pia
Mette K.
Emma
Sara
Louise
Cafeen:
Pia og Regitze
Aktivitets- udvalget
Marianne S.
Majbritt
Renée "Rulle"
Gitte
Sanne
Berit melder sig
Sif melder sig
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Anna melder sig
Cristel melder sig
Valg af revisor:
Majbritt
Lise er suppleant

Web-udvalget
Louise
Angelika
Web-udvalget rydder også op i alle vores Facebookgrupper

Eventuelt:
Husk arbejdsweekend 27-28/04 2019
Spørgsmål til undervisning i primetime
Hvad er baggrunden på primetime?
For at fordele lige, må alle undervisere have 10 ryttere i primetime om ugen i
vinterperioden.
Primetime er fra 16-20 mandag til fredag.
Forkant om primetime - ønsker og ændringer
Bestyrelsen kigger på mulighed for at man kan "overtage" springbanen når undervisningen
er færdig.
Ridehus regler på hjemmesiden
 Svært at gennemskue. Louise samler alle regler i et dokument
Oprettelse af ekstra mulighed for booking af udebaner og springbane
Hvad skal vi bruge penge på
 Mere indflydelse på hvad pengene bliver brugt på.
 Hvad ønsker vi? Motivation for at samle penge sammen.
Er der tænkt i udskiftning af ridehusbund i det nye ridehus?
På sigt vil vi gerne investere i ny bund i det nye ridehus, såfremt økonomien er til det
Bookingsystem
 Husk at skriv undervisning på og hvilken rytter
Godbid til dem der er medlem uden at være opstaldet? Det ønskes at bestyrelsen/klubben
forholder sig til hvad der kan være af fordel ved at være medlem af Ark, som rytter udefra
– rekruttering og fastholdelse
Kalender med stævner og arrangementer i mellemgangen. Gitte sørger for det
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Fra 2-4 april er der rollespil i skoven.
Championatsvindere:
Dressur Hest - Camilla og Cinclair
Spring Hest - Renée "Rulle" og Røde
Distance Hest - Rikke Kloster og First
Stort tillykke til alle vinderne.
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