Generalforsamling Egedal Rideklub EDAL
Referat
Den 30. Marts 2016
1: Valg af dirigent og referent:
Dirigent: Susan, Referent: Sussie
Susan har konstateret at dagsordenen er slået op på hjemmeside d. 6/3 og der er sendt mail ud
d. 26/2. Der samtykkes til, at generalforsamling afholdes.
Stemmetællere: Charlotte og Berit
2: Formandens beretning: Årshjul forberedt af Palle
Januar: kontrakt skrevet med Niels og rideklubben, og med Gitte
Februar: Fastelavn, mange udklædte ryttere, klubben havde 126 medlemmer
April: Godkendt af kriminalforsorgen til at have folk i samfundstjeneste. Der har allerede været
en person. Aftalen med kriminalforsorgen er at vi selv vælger hvilke personer, som kommer i
samfundstjeneste på Egedal Rideskole. Der blev etableret nye folde og vi fik ordnet stien under
tunnelen.
Maj: Afholdelse af 1. sikkerhedskursus, Afholdelse af 1. stævne hvor der var 190 ryttere til start.
Vi kom på DRFgo
Juni: Afholdelse af 2. stævne, 180 ryttere til start. Sponsereret veste til hjælpere ved stævne fra
Lars fra Flex gulve. Vi fik nye flotte spring og vi lavede ny hjemmeside.
Juli: Sommerferie. ATV indkøbt, så vi kan rette baner af.
August: Ny bund på banerne. 3. stævne afholdes hvor der var ca. 200 ryttere tilmeldte og vi fik
nyt lys i ridehuset.
September: Klubstævne hvor klubmestrene for hest og pony blev fundet i spring og dressur.
Oktober: Vi tog til Odense og så FEI World Cup 2015. Hvis der er interesse skal vi afsted igen i år.
November: Loppemarked – gode brugte ting fandt nye ejere.
December: Vi holdt juleshow med opvisninger. Vi indviede den nye rytterstue med nyt toilet. Vi
var 192 medlemmer i december. Vi afholdt ryttermærke 1 og 2 og alle bestod
2016: Vi vil gerne afholde kursus i faldteknik, have besøg af Falck, endnu et sikkerhedskursus,
ryttermærker. Vi fortsætter med at afholde stævner i 2016 i april, maj, juni, juli, august og
september
3: Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse: Kristina
Årsregnskabet blev gennemgået af kasserer Kristina. Spørgsmål om sponsorat. Regnskabet
godkendes.
4: Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinjer for foreningens virksomhed det kommende år, samt af
budget for det nye regnskabsår: Kristina fremlægger budget
Budgettet er fastlagt ud fra de faste poster, som indtægter fra medlemmer, husleje fra Gitte osv.
Stævne mm. er mere usikre poster.

Aktivitets- og lokaletilskud er ikke faste beløb. Afhænger af medlemstal, alder, kommunes
vurdering
Spørgsmål til driftsomkostninger som er sat lavere end sidste år. Der er investeret flere større
ting i 2015 f.eks. ATV, baneplanner osv.
Spørgsmål om opsigelsesvarsel. Vi kan opsiges med 12 mdr. varsel og vi kan opsige med 3 mdr.
varsel. Gitte er sikret de næste 9 år.
Budgettet godkendes
5: Fastsættelse af kontingent: forslag uændret
Det besluttes at kontingentet fortsætter uændret
6: Behandling af indkomne forslag: ingen kommet
7: Valg af formand: Charlotte Jensen stiller op
Charlotte vælges enstemmigt
8: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Suzanne og Sussie på valg, ønsker at genopstille
Christina Hansen og Peter Jørgensen vil gerne stille op
Peter og Sussie fik 26 stemmer, Suzanne fik 21 stemmer og Christina fik 5 stemmer.
Det betyder at Peter, Sussie og Suzanne er valgt.
9: Valg af suppleant: ikke i 2016
10: Valg af revisor og revisor suppleant: Klubben foreslår Charlotte Madsen som revisor
Charlotte Madsen vælges til revisor og Berit vælges til revisor suppleant
11: Eventuelt:
- Henrik anmoder om at alle rydder lidt op. Vil gerne bede om at møblerne stilles på plads, så
det er muligt at slå græs. Der spørges ind til om det er muligt at fortælle, hvornår der bliver slået
græs. Henrik ønsker at slå græs onsdag eller torsdag formiddag hver uge hele sommeren.
Bestyrelsen informere om, at der er fokus på behovet for oprydning.
- Peter foreslår at der fejes foran boksen hver gang hestene har været redet. Dette er der
enighed om, men det er svært at efterkomme. Der fejes efter hver fodring
- Striglekursus hos alle nye elever. Bestyrelsen har talt om at foreslå Gitte, at alle nye elever får
et strigle kursus når de starter. Parterne forsøger at hjælpe de nye elever med omgangen af
heste i øjeblikket.
- John spørger ind til mødding især mhp om der kommer lys ud. Niels har informeret Palle om, at
møddingen skal renoveres snarest.
- Vanding af ridehus. Forslag om at der laves et skilt så alle ved, hvornår ridehuset vandes.

- Palle vil gerne fortælle om Niels´ ønsker for 2016. Niels vil gerne have ordnet møddingen og
hans næste projekt bliver at bygge stalde til Gitte. De bliver bygget på den anden side af
ridehuset ud mod ridebanerne. Niels har ikke oplyst præcis hvornår staldbyggeriet starter. Niels
har endvidere indgået et samarbejdet med Horsemanship, som er en anden Rideklub. De
kommer til at ligge på den anden side af 6´eren over mod Dans gård. Denne Rideklub vil ikke
have indflydelse på Egedal Rideklub. Niels har endvidere søgt om at bygge stalde og ridehus på
den anden side af 6´eren, som har ikke fået svar fra kommunen endnu ang. dette.
Klubben vil anmode Niels om at afholde et informationsmøde om hans planer.
- forslag fra Chris om at inddrage rideskoleeleverne i fastelavn. Det ønsker Gitte også i 2017.
- Spørgsmål om der er kendskab til om der skal etableres et bade/omklædningsrum. Det menes,
at et sådan rum er under etablering.
- Spørgsmål om etablering af handicap toilet. Palle oplyser, at det andet toilet som kommer, er
handicap godkendt.
Ændring af paragraf 14. Større beløb skal godkendes på generalforsamling. Ønsket er at bestyrelsen kan
godkende større beløb over 20000 kr. uden om generalforsamlingen. Det er banken, som ønsker denne
vedtægt ændret, så der ikke skal indkaldes til generalforsamling hver gang, der skal betales husleje.
Alle stemmer for: at større beløb skal godkendes på generalforsamlingen, bortfalder.
Susan takker for god ro og orden.

