Generalforsamling Egedal Rideklub
d. 21. marts 2018

1. Valg af dirigent og referent: Rikke vælges som dirigent. Hun byder velkommen og informere om at
vi alle er indkaldt rettidigt. Referent: Sussie
2. Formandens beretning:
Vi har haft et fantastisk godt og meget produktivt år. Vi har haft nogle super hyggelige arbejdsdage. D.
13. august blev der virkelig ryddet op på udendørs arealerne og d. 29. oktober, der trods rigtig dårligt
vejr med regn og kulde, kom mange og hjalp med oprydning inden for. Bl.a. blev rummet for
springmateriel ryddet for gammel rockwool og andet gammelt affald. Så nu har vi al springmateriale
samlet et sted. Dressurbanen blev taget ind og vasket af med stor entusiasme.
Rideklubben eksisterer kun pga. den frivillige arbejdskraft, og der bliver knoklet igennem på vores
arbejdsdage. Repareret, ryddet op, malet og kørt bunker af skidt på lossepladsen. Hvad ville stedet være
uden disse oprydningsdage. Derfor stor tak til alle jer der er aktive på disse dage. Det betyder alverden.
7.-9. april havde vi rideskolestævne og kort tid efter lagde vi ny bund i ridehuset. Det var et stort
arbejde, både at køre den gamle bund væk og så at få lagt den nye bund ordentligt. Det var en masse
stoftrævler der blev blandet med den gamle bund. Det var en god forbedring, men ikke optimal. Men
tak for den store indsats til Peter med medhjælperne.
7. maj holdt vi åbent hus, hvor bestyrelsen fortalte om: hvem er vi – vores historie – og hvorfor er det så
vigtigt med klubben. Desværre kom der ikke ret mange. Vi prøver igen en anden gang. 12.+13. maj var
der forårsstævne med mange gode sponsorgaver fra bl.a. pizzarierne i byen.
28. maj var vi på fællestur til Roskilde dyrskue.
Juni var som altid en travl måned. 4. juni havde vi pinsetur, der blev lavet om til spring pga. det dårlige
vejr. Der var hyggelig fællesspisning og hjemmelavede jordbærtærter.
10.+11. juni var der klubstævne og d. 23. juni var der Sankt Hans med fælles spisning og så blev der holdt
sommerferie med ridelejr selvfølgelig.
1. august flytter Den sorte hingst til Rytterbakken. Vi havde mange planer sammen, men desværre er
meget af det faldet ned mellem 2 stole. Vi forsøgte at samarbejde om cafeen til stævnerne, men
desværre gav dette ikke noget afkast til klubben. Så her føler vi os lidt til grin. Dog skal det nævnes at vi
får en del sponsorgaver fra Den sorte hingst. Så helt spildt var vores frivillige timer altså ikke. Vi er rigtig
glade for disse sponsergaver.
24. august holdt Gitte åbent hus på rideskolen i anledningen af hendes 60 års fødselsdag. Det var en
super hyggelig dag, og solen skinnede selvfølgelig fra en skyfri himmel. Klubben gav Gitte et gavekort på
500 kr. til Den sorte hingst samt en hovrenser.
26.+27. august havde vi debutantstævne hvor vi også havde klubmesterskabet i dressur og spring.
Dressur: Nadia - Spring: Sarah Klausen vandt på pony og Jeanette vandt på hest.
Der var stor ros til stævneudvalget/personalet fra de udefra kommende. Alt klappede og det var rart at
komme til et stævne, hvor der var plads til fejl.
27. november holdt Kasandra julehyggedag med piger og forældre, hvor der blev pyntet op til den store
guldmedalje. Det var julehyggeligt at komme på EDAL i december måned. Selv hestene fik stor morskab
ud af det med hop og dans. Stor tak for indsatsen.

3. dec. havde vi julestævne. Julemanden kom selvfølgelig forbi og hun udnævnte Årets klubidol. Det blev
Morten Becker Gårdlykke. Der er ingen tvivl om, at han gør en forskel for os alle sammen. Helt
velfortjent.
I julen solgte vi julelodder for børnehjælpsdagen. I år tjente vi ca. 1.000 kr. Så det tager vi op igen til
næste jul.
Parterne holdt afslutning på kineseren d. 11. dec.
16. december holdt Niels et brag af en julefest for os alle sammen. Desværre var opbakning ikke særlig
stor. Der var levende musik, banko med hyggelige præmier og rigtig meget lækkert mad. Os der var der,
fik en på opleveren. Tak til Niels for initiativet og vi håber ikke det er sidste gang.
Mellem jul og nytår får vi nyt saddelrum. Det er rigtig godt med tørre og gode forhold til vores sadler og
andet, så det ikke går til af mug og svamp. 1000 tak Niels. Det er vi glade for.
4. febr. var der fastelavns stævne, hvor alle kunne komme og slå katten af tønden bagefter. Vi havde 2
tønder og Jeanette og Oskar blev kattekonger.
I vinterferien fik vi så en ny bund igen i ridehuset. Denne gang er det Niels, der laver arbejdet. Så nu kan
vi bryste os med en super fantastisk ny professionel bund, der kan holde i mange år. Samtidig fik vi ny
overdækning til wrap/hø og halm, hvilket betyder der kan blive ryddet op foran og lavet udendørs”
servering” med stole og borde til sommer.
Vi starter april op med 1 arbejdsdag d. 8. april og håber at se rigtig mange. Og der er debutantstævne d.
13.-15. april.
Vi har haft en del udfordringer i år med Rotter. Vi fik et påbud fra kommunen i juni måned og
efterfølgende gjort mange tiltag for at bekæmpe dem. Repareret huller. Ryddet op overalt, hvor
rotterne kunne holde til huse. Fjernet beplantningen omkring ejendommene. Lavet tiltag omkring foder
og opbevaring af dette. Samt præciseret at der ikke må være spiselige ting i metalskabene. Fået styr på
wrap/hø/halm. Så nu er der næsten ingen rotter tilbage. Stor tak til Peter og Niles for at holde tøjlerne
her.
Desværre har vi stadig ikke fået alle de medlemmer vi burde have. Alt for mange der rider hos Gitte, er
stadig ikke medlem af klubben, selvom det er et krav fra Gittes side. Vi har gjort, hvad vi kunne, men alle
mener altså ikke de skal bidrage til omgivelserne, toiletterne og til banerne.
Lidt om fremtiden:
Udendørsbanerne er en stor udfordring. Drænene fungerer ikke. Niels har planer om også at lave
bundene om her, når vejret er blevet bedre. Og det ser vi frem til.
Vi vil fokusere mere på sikkerheden i år. Vi har allerede slået en slag for de nye regler for ridehjelme.
Derudover ser vi også på sikkerheden omkring rideskolen og ophold på stedet. Alt for mange forældre
tager ikke deres ansvar med hensyn til at børnene, der engang imellem er helt alene blandt hestene. Det
er ikke rideklubbens eller Gittes ansvar, hvis de kommer til skade.
Vi har en hjemmeside, som meget gerne må blive mere aktiv. Så send endelig materiale til Camilla.
Billeder fra stævner, ture, arrangementer osv. Det er dejligt Camilla gider stå for vores hjemmeside. Det
letter meget for os andre.
Så vil jeg gerne takke resten af bestyrelsen for det store arbejde, der bliver gjort. Det har været et godt
år på godt og ondt. Men mest på godt. Tak.
Lidt info: Klubben har planer om at sætte en opslagstavle op med diverse information fra klubben bl.a.
sikkerhedsregler og info om nye sikkerhedsregler på hjelme

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse: Kassandra gennemgår regnskabet. Det har været et
fint år. Regnskabet godkendes.
4. Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinjer for foreningens virksomhed det kommende år, samt af
budget for det nye regnskabsår: Vi stiller mod sikkerheden er i top, at udendørsbanerne kommer til at
fungere samt at vi er gode mod hinanden og mod dyrene. Målet er at vi bliver flere medlemmer i
klubben eller at alle ryttere hos Gitte betaler kontingent til klubben. Jo flere medlemmer jo større tilskud
fra kommenen jo større forbedringer kan laves.
Kassandra gennemgår budget for det nye regnskabsår.
Der bliver spurgt til Gittes husleje, som er nedsat. Dette skyldes nye kontrakter til klubben og til Gitte
hvor betalingsforholdene er anderledes end sidste år til gavn for klubben.
Der bliver spurgt til donation, hvor den kommer fra. Det er en samarbejdspartner til Niels som klubben
har sponsoraftale med.
Info om at ryttermærker er et tilbud til klubbens medlemmer.
Budgettet godkendes.
5. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kontingent): Kontingentet fortsætter
uændret.
6. Behandling af indkomne forslag: Der er ikke kommet nogle forslag.
7. Valg af formand: Charlotte ønsker at genopstille som formand. Charlotte vælges.
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Sussie og Suzanne ønsker at genopstille, Morten ønsker at opstille.
Der er kampvalg. Morten har fået 18 stemmer, Sussie har fået 19 og Suzanne har fået 3. Sussie og
Morten vælges som bestyrelsesmedlemmer. Sussie og Morten vælges som bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af suppleant: Henrik genopstiller som suppleant og vælges.
10. Valg af revisor og revisorsuppleant: Charlotte Madsen genopstiller til revisor. Charlotte vælges.
Revisorsuppleant mangler. Suzanne opstiller og vælges.
11. Evt.:
Der spørges ind til, hvornår klubmesterskabet ligger. Det ligger i august.
Dorthe oplever at det er svært at melde til diverse stævner, hvilke klubber ligger hvor, hvilket stævner
skal man melde til og hvordan. Der informeres om, at det er godt at spørge Chris, Agnethe og de store
piger som jævnligt deltager i stævner.
Der spørges ind til OK tanken og deres sponsor aftale – klubben er ikke stor nok til det.
Frank fra den sorte hingst spørger ind til cafeen til stævnerne både debutant og klubstævner. Cafeen
står klubben for fremadrettet.
Gitte takker for alt det frivillige arbejde både fra bestyrelsen i klubben og til alle andre, som er søde til at
hjælpe.
Opfordring til at prøve at parkere langs med nabo grunden, bilerne holder nu meget hulter til bulter.
Henrik spørger ind til om hækken kan blive klippet. Det vil ske på en af de kommende arbejdsdage.

