Referat fra THR´s generalforsamling onsdag
d. 22.02.17 kl. 19.30 i rytterstuen.
1. Valg af dirigent.
Karin Bro er valgt.
2. Beretning ved formanden.
Formanden Rikke H. Pedersen aflægger beretning. Denne vil blive lagt ud på
hjemme siden hurtigst muligt.
Beretningen blev godkendt uden spørgsmål.
3. Fremlæggelse af regnskab
Kasserer Lotte Obel aflægger regnskabet, som er godkendt uden anmærkninger.
4. Behandling af indkomne forslag
• Endelig nedlæggelse af Rideklubbens venner.
Der skal laves en vedtægtsændring så, der kommer til at stå at
generalforsamlingen kan nedlægge Støtteforeningen Rideklubbens Venner,
hvorefter Vennerne anses for nedlagt.
• Vedtægts ændringer i forbindelse med nedlæggelse af Rideklubbens
venner. Det fjernes at medlemmer af støtteforeningen er valgbare til
rideklubbens bestyrelse. I stedet skrives at medlemmer af en hustand
med et aktivt medlem er valgbare.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
John Pinholdt og er valgt til bestyrelsen
Chanette Gade 1. Suppleant og Lene Busk 2. Suppleant
Der mangler et medlem til bestyrelsen og det besluttes, at vi afventer svar fra
nogle fraværende medlemmer indtil i morgen. Hvis svaret fra dem er negativt
varsles en ekstraordinær generalforsamling d. 15.03.17
6. Valg af to revisorer og en suppleant.
Elsebeth og Uffe som revisorer og Hanne som suppleant.
7. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen forslår at kontingentet forsættes som hidtil, hvilket vedtages.
8. Evt.
Der er en opfordring til at lave et sponsor/pr udvalg og en snak om, hvordan vi
kan bedre til at pleje vores sponsorer, eks. et flag eller en springvinge ved
hovedvejen under stævner.
Forslag om et sponsorstævne en gang i løbet af næste år.

Forslag om en liste med navne på bestyrelsesmedlemmer til at hænge i
rytterstuen.
Opfordring til at lave nogle små instruktionsvideoer til nye medlemmer om
hvordan man strigler og sadler hesten, der kan ligge på klubbens hjemme side.
Opfordring til at være bedre til at informere nye forældre om at det er vigtigt at
man møder ind i god tid for undervisningen, for at klar gøre hesten.

