
Referat generalforsamling Egedal Rideklub

Onsdag d 20. marts 2019

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
Rikke vælges som dirigent, Sussie som referent

2. Formandens beretning
Vi har haft et stille og roligt år i år uden de store konflikter.
Det har været rart at komme på rideskolen og tonen har været god og positiv.
Der har været et godt sammenhold og man har talt ordentligt til hinanden.
Når man er så mange forskellige mennesker på samme sted vil der altid være lidt
konflikter og uenighed, men generelt har det bare været et dejligt sted at komme og
dyrke sin passion for heste.

Stor tak til Gitte for at gøre stedet til det det er.

Igen i år har vi haft nogle gode og produktive arbejdsdag, hvor folk har taget fat. Vi
har bl.a. fået bygget et godt foderrum der nu er så godt som rottesikkert. Dette
betyder at vi stort set ikke har rotter i vores stalde. Der er blevet kørt en masse
byggeaffald og andet affald væk, så i bund og grund har vi et pænt sted. Et sted vi
kan være bekendt at præsentere ved stævnerne. Tak til alle for indsatsen.

Niels har sørget for en ny overdækning til vores hø/wrap. Dette gør tingene meget
lettere og ikke så farligt at håndtere mere. Vi skal passe på det ikke bliver
oplagsplads for en masse andet. Der kan hurtigt samle sig bunker af skidt. Og
dermed også mulighed for rotter at have reder. Så vær opmærksom på hvad du
stiller derude og få det væk igen.

Niels har også sørget for udendørsbelysning, så vi ikke længere skal føle os frem i
vintermånederne. Det har været super dejligt at kunne se, hvor man gik. Det er ikke
altid det bedste underlag man går på. Plus det giver en tryghed at have lys.
Desuden har han sat en rulleport op, der gør det noget lettere at komme ind og ud
af ridehuset. Og vi har fået en varmepumpe sat op i rytterstuen, så der altid er et
varmt sted at søge hen i kulden.

Stor tak til stævneudvalget og Gitte for gode og velplanlagte stævner. Som altid var
der god plads til alle, og vi fik stor ros udefra både for stævnerne, men sørme også
for vores udendørsbane.



Peter gør et stort stykke arbejde før hvert stævne og det giver potte. I år blev Elvira
på pony og Liza på hest klubmester i spring. Caroline på pony og Patricia på hest
blev klubmester i dressur. Stort tillykke til jer.

Sankt Hans blev holdt stille og roligt i år. Der var desværre ikke tilslutning til
Sankt Hans stævnet.

3. juni havde vi 1. hjælps kursus. Det var en stor succes og vi vil gentage succesen
snarest muligt.

Der var ridelejr som altid og Gitte havde sørget for det mest fantastiske vejr, der
varede i mange måneder. Så ridesæsonen udenfor varede længe. Det var super for
rytter og heste med al den plads til undervisningen. Vi havde torsdagsgrill med stor
succes. Dette vil vi fortsætte med så snart vejret tillader det. Det er en hyggelig
måde også at være sammen på, og forældre til børnene kan være mere aktive
socialt i klubben og høre lidt mere om hvad vi laver og se deres glade børn i fuld
vigør.

Vores juleafslutning afholdte vi lidt tidligt i år. Vi havde dressur og spring for både
parter, rideskoleelever og Bentes ryttere. Det blev afholdt i 2 weekender i
november med afsluttende fælles julefrokost d. 24. november.

Årets Klubidol blev Kirsten Nielsen, der altid er der for os andre og altid lige
hjælper, hvis der er behov for det. Også selvom hun selv har et hårdt program. Tak
fordi du gør en forskel.

3. marts afholdte vi vores fastelavnsstævne i dressur for parterne. Bagefter blev der
slået katten af tønde og Simone og Benjamin blev kattekonger. Det er altid en
fornøjelse at se heste og ryttere klædt ud. Klubben gav hjemmebagte
fastelavnsboller, kakao og andet bagefter. Som altid var det super hyggeligt.

Ryttermærker 1 og 2 startede op d. 7. oktober og afsluttede med prøver d. 25.
januar hvor alle bestod. Tillykke til jer alle og stor tak til Rikke og Agnethe for
undervisningen. Vi håber at kunne starte nye hold op, når vejret bliver lidt varmere,
så vi kan være udenfor. Det er lidt trangt, når undervisningen kun kan foregå i
ridehuset. Men det gik fint og vi tilpassede os hinanden.

Vi har fået nogle rabatkuponer fra Heri, hvor vi får 10 % i rabat. Kuponerne kan
fås hos Agnethe.



Så har vi været så heldige at få et sponsorat fra Fog fonden, til bl.a.
byggematerialer til vores nye stævne sekretariat/café areal. Niels har foræret os en
mandskabsvogn, hvor vi i forlængelse vil etablere et overdækket område til
dommer og publikum.

Derudover har vi investeret i nyt springmateriel til stævnerne. Så nu har vi både
dressurbane og fine spring. Det bliver så flot.

Morten stillede op til Folkeoplysnings udvalget, men blev desværre slået på
målstregen af gymnastikkens verden, der har en noget større tilslutning end
ridningen. Øv øv øv…. Men da det var Tanja (Mortens kone) der kom ind, kan vi
jo håbe på hun taler vores sag også.

Lidt om fremtiden:
Som tidligere nævnt skal vi have bygget overdækning til dommer og publikum for
enden af udendørsbanerne.

Vi skal have lavet inddækning over rulleport i ridehus, så det ikke trækker ind og
så håber vi på at få nogle flagstænger i år. Enten sponsoreret eller købt på den blå
avis.

Næste arbejdsdag er d. 31. marts, hvor Morten og Peter styre med hård hånd. Her
håber vi på at kunne starte projekterne op.

Vi arbejder stadig for større sikkerhed og flere medlemmer til klubben. Flere og
flere forstår vigtigheden af at være medlem.

Vores hjemmeside halter, da ingen af os i bestyrelsen har styr på at holde den ved
lige. Det er et stort ønske at få den op at køre. Nogen forslag?

Vi har et ønske om at få forældrene mere på banen. Børnene er trods alt deres
ansvar, og mange ved ikke hvad det er, deres børn er udfordret med. Vi vil forsøge
at lave nogle tiltag.

Niels arrangerer påskefrokost for os lørdag d. 20. april kl. 16.00. Det koster 150 kr.
og så bliver der serveret påskefrokost med alt hvad hjertet begærer inkl. øl og vand.
Støt op om det og lad os få en hyggelig dag. Tilmelding kan ske på Facebook.



Så vil jeg til slut takke bestyrelsen for det store og tidkrævende arbejde, der bliver
gjort for at vi andre kan have et godt sted at være. Uden dem ville der ikke være en
klub.

Tak.

3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
Fint år, sluttede med et lille underskud, da klubben har indkøbt en ny springbane.
Årsregnskabet godkendes

4. Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinjer for foreningens virksomhed det
kommende år, samt af budget for det nye regnskabsår
Vi vil allerhelst have gang i et større forældresamarbejde. Vi synes det er vigtigt at
forældrene ved, hvad der sker på en rideskole. Dette vil vi gøre ved invitation til en
slags forældremøde, invitation til deltagelse ved torsdags grill og diverse informa-
tions skriv.
Derudover vil vi have styr på vores sekretariat/cafe, som skal laves færdig ude ved
udebanerne og som vi glæder os til at anvende især ved stævnerne.
Vi har 184 medlemmer akuelt. Vi mangler fortsat at få vores tilskud fra kommunen
grundet et system hos kommunen som har givet nogle udfordringer. Vi håber for-
tsat at vi i 2019 vil få nogle flere sponsorater.

Forslag fra Rikke om at man som forældre kunne skrive sig på en ressourceliste og
bidrager med, hvad de har lyst til.

5. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kontingent)
Vedtages at vi fortsætter med uændret kontingent

6. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke kommet nogle forslag

7. Valg af kasserer
Kassandra er på valg, ønsker at genopstille. Vælges enstemmigt

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Peter og Agnethe er på valg og genopstiller. Julie er på valg og genopstiller ikke.
Bestyrelsen foreslår Nadia Klausen.
Peter, Agnethe og Nadia vælges ensstemmigt



9. Valg af suppleant
Henrik er på valg og ønsker at genopstille. Vælges enstemmigt

10. Valg af revisor og revisorsuppleant
Charlotte som er revisor i øjeblikket er p.t langtidssygemeldt. Kirsten ønsker at op-
stille og vælges ensstemmigt.
Susanne er revisor suppleant. Ønsker at genopstille og vælges.

11. evt.
Der rejses forslag om en bedre saltning på området. Næste år lover klubben at salt-
ningen vil være bedre.
Mht til gravearbejde på rideskolen er det nødvendigt med en udmelding inden. Der
er mange børn og heste på området, hvor der er brug for ekstra koordinering. Niels
og klubben lover at udmelde bedre, når det er muligt
Vejene på området er hullet. Der er behov for udbedring af dette. Bestyrelsen vil
tage det op med udlejer. Kigge på det på arbejdsdagen hvis muligt.
Peter påpeger at klubben er frivillig arbejde og vi prøver at gøre det så godt vi kan.
Vi vil selvfølgelig udbedre manglerne på sigt.
Peter beskriver endvidere vores kommende sekretariat/cafe containere.

Niels fortæller, at vi har haft vejsyn med naboerne vedrørende vejudvidelse. Den
bliver 5,70 m bred og kommer til at inddrage noget af naboernes grunde.
Kirkestien bliver genetableret ned til skoven. Det beder kommunen om, evt med en
ekstra tunnel under banen.
Der har været en del gravearbejde i forbindelse med el anlæggelse. De to sidste
lamper på udedørs banen vil forsøges aktiveret. Møddingen vil inden 1. juli blive
overdækket - det vides endnu ikke hvordan.

Der forespørges om hundetræning og stævne, hvor der har været en episode med
en gøende hund og heste som blev forskrækket. Der kommer snart en dør, så hunde
træningen kan komme ind fra den anden side.
Niels informere om, at der ikke må være hunde, kanin eller andre dyr inde i biler
på området. Det bliver påpeget løbende.

Charlotte takker for god ro og orden.




