Generalforsamling 17.06.21
Dagsorden og referat for generalforsamling i Holtegaard Rideklub d.17.06.21:

1. Valg af dirigent
- Frank Olsen blev valgt som dirigent og referent.
2. Formanden aflægger beretning.
- Det er halvandet år siden, vi har haft generalforsamling pga. corona.
- Der er kommet lys op på udendørs banen
- Der er gjort klar til barrierer i hallen.
- Der er udskiftet en ridelærer. Nu har vi fået spring på programmet med den ny ridelærer.
- Vi har fået nogle tilskud hjem pga. corona, så derfor er vi kommet nogenlunde igennem perioden med lav
aktivitet. Jesper Corfixen takkede Carsten Kjærup for en særlig stor indsats både for at søge om midler og
at indkøre Conventus.
- Der har været et godt klima herude, og vi håber, at dette fortsætter.
- Vi arbejder på at udvide samarbejdet med VK.
Beretningen blev godkendt.
3. Udvalg aflægger beretning
Der er ikke andre udvalg end "ungdomsklubben", men den har også ligget stille pga. corona.
4. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse
Carsten Kjærup gennemgik regnskabet. Der er et overskud på knap 20000 for 2020.
Regnskabet blev godkendt.
5. Fremlæggelse af nyt budget
Carsten Kjærup gennemgik budgettet. Budgettet blev godkendt.
6. Fastsættelse af årets kontingent.
Det nuværende kontingent er: 150 kr for børn, 250 kr for voksne, 150 kroner for et passivt medlemskab
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet hæves med 50 kroner, således at det bliver: 200 kr for børn, 300 kr for
voksne, 200 kroner for et passivt medlemskab.
Det blev vedtaget ensstemmigt.
7. Behandling af eventuelt indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogle forslag.
8. Valg af bestyrelse
Jesper Corfixen, Rikke Bertelsen og Julie Hellevik er på valg. Jesper, Rikke og Julie genopstiller. De blev
valgt. Camilla Børresen fortsætter i bestyrelsen. Susan Petersen og Sofie Nielsen vil gerne stoppe. Mai
Britt Larsen stiller op og vil gerne overtage Sofies post. Mai Brit blev valgt. Marianne Christensen vil godt
overtage Susans post. Hun blev også valgt.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Frederik Vinding bliver 1. suppleant. Susan Petersen bliver 2. suppleant.
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
Vi kører videre med Birthe og Mie. Amalie er revisor-suppleant.
11. Evt.
Maj Brit foreslår, at børn/voksne lærer noget om "biomekanik" - evt. vil hun gerne holde kurser om det.
Carsten: Det vil være godt med en "klubaften", fx. hver anden måde.

