Referat Generalforsamling Egedal Ride klub (EDAL)
25. marts 2015

Dirigent: Susan Zahle Laursen
Referant: Sussie Klausen
Susan erklærede generalforsamlingen for rettidig indkaldt
Ved afstemming melder Gry og Jette sig som stemmetællere

2) Bestyrelsens beretning
Palle fortæller om hvad vi har lavet i 2014: Fastelavn, ryttermærker 3 og 4,
arbejdsdag, stjerneløb, bestyrelsen har haft 1. møde med Niels,
sikkerhedskurser, Møde mellem bestyrelsen og Egedal Kommune, nogle har
været i Odense og se World Cup, Niels har overtaget Ny Toftegård, uddelt
reklamer for en virksomhed, afholdt juleshow og julespring.
I 2015 er der allerede planlagt stævner. Der kommer endvidere sikkerhedskurser
og kursus om sundhed for hesten, så rytteren lærer at se om hestene har det
godt
3) Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
4) samt af budget for det nye regnskabsår
Charlotte fremlægger regnskab 2014, som vedtages.
Bestyrelsen foreslår at overskuddet skal anvendes til et professionelt
økonomisystem, højtaleranlæg og evt. springbomme
Budgettet vedtages.
5) Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinjer for foreningens virksomhed det
kommende år. (Niels (Ny ejer af stedet) fortæller lidt om sine visioner for stedet)
Palle orienterer om at klubben ønsker at lave en kontrakt med Niels, hvor
klubben lejer faciliteter af Niels og endvidere søger om lokale tilskud og
medlemstilskud fra kommunen.
Gitte lejer i dag ridehus osv. af Niels, men skal da fremadrettet leje det af
klubben. Al vedligeholdelse af stedet vil påfalde Niels, hvis klubben indgår en
aftale med Niels.
Klubben arbejder videre med at finde det økonomiske grundlag for at indgå en
aftale med Niels.
Niels informere om at han købte stedet, da han hørte om planerne for stedet.
Niels har i øjeblikket en henstandserklæring med Gitte, som giver hende ret til at
drive rideskole på Ny toftegård i en 5 årig periode. Denne aftale kan forlænges 5

år yderligere. Gitte vil i henhold til denne aftale kunne drive rideskole på Ny
toftegård i den periode. Al vedligeholdelse påfalder Gitte, hvis denne aftale
fortsætter fremadrettet
Niels planer for Ny toftegård: Niels ønsker at bygge nyt ridehus (20*60) som
klubben kan leje til rideskole og ønsker at bygge 2 ridehuse mere således at de 3
ridehuse kan slås sammen til et stort. Der er ikke taget stilling til udendørsbaner
– Niels arbejder fortsat med en plan omkring dem, da de ikke kan undværes.
Der bliver endvidere lavet stier, udbedring af mudder under viadukten og en sti til
skoven skal etableres.
Har aftalt med Gitte at nyetableringer skal foregå i et tempo som hun kan være
med til. Og det bliver aftalt nærmere med Gitte og med klubben.
Niels arbejder endvidere på at skaffe sponsorer.
Det vedtages enstemmig at klubben indgår en aftale med Niels
6) Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kontingent)
Uændret kontingent vedtages.
7) Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
8) Valg af kasserer
Charlotte genopstiller ikke som kasserer men som menigt bestyrelsesmedlem
Kristina Fobian opstiller som kasserer. Christina er valgt.

9) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Elisa, Chris og Lise genopstiller ikke.
Julie Strandberg Breuning, Charlotte og Jennie vil gerne opstille
Julie, Charlotte og Jennie er valgt
10) Valg af suppleant
Henrik vælges som suppleant
11) Valg af revisor og revisorsuppleant. Nicolaj de la Porte genopstiller ikke.
Elisa vil gerne opstille som revisor og vælges.
12) Evt.
Niels vil gerne fremadrettet sørge for levering af klubtrøjer så de leveres
omkostningsfrit for klubben
Niels har en aftale med Fiat Danmark, som gerne vil sponsorere spring til
klubben. Udbeder sig skriftlig accept fra klubben. Denne vil sendes til Niels
snarest.

Henrik vil gerne bede om at plastikmøblerne samles sammen, så det letter
græsslåningen.
Der spørges om tidsestimaterne for hvornår Niels påbegynder renovering. Niels
vil kun rive den ene stald ned, de andre renoveres. Der er ikke sat tid på.
Charlotte påpeger at det ikke er ok at opholde sig på ridebanen når der er
undervisning. Det er vigtigt at dette overholdes. Vi risikere at blive udelukket fra
DRF. Det er endvidere farligt.
Det aftales med Gitte, hvem som hjælper hende på banen og det er ok at de
personer er tilstede f.eks hjælp til spring, samle hestepærer op eller rive hovslag.
Der spørges om tidspunkt for arbejdsdag. Der kommer en arbejdsdag men
tidspunkt er ikke aftalt endnu.
Niels spørger fra hans samarbejdspartnere, om der er mulighed for at have
sponsorer til stævnerytterne og sponsorer opslag i ridehuset. Niels spørger ind til
tilladelse og priser for dette. Bestyrelsen vil tage dette op på næste møde.

