Referat fra generalforsamling
Løgstrup Rideklub
26/2-2019
Formandens beretning

Formanden gennemgik, hvad der er sket i klubben:
• Generelle forbedringer. Blandt andet med:
o Forbedring af bunden i den store ridehal
o Opfriskning og reparation af de udendørs ridebaner
o Reparation af dommertårn
• Vi har haft gode arbejdsdage, hvor medlemmerne har været aktive
• Udlejning af huset, som ligger i forbindelse med rideskolen. Huset var udlejet i starten af
året, og det skal igen udlejes snarest muligt.
• Udskiftning af heste og ponyer. Der arbejdes på at skaffe flere elev-heste og -ponyer til
rideskolen.
• Der arbejdes på at få handicapridning tilbage til rideskolen
• Der søges fonde til forbedringer af rideskolen

Fremlæggelse af regnskab

Overordnet fremgår det, at økonomien er forbedret i en sådan grad, at Løgstrup Rideklub kan
fortsætte sit virke. Unødige poster er fjernet, og nu prioriteres udelukkende nødvendige
omkostninger.

Valg af formand

Formanden fortsætter uændret. Sanne Møller er formand.

Valg af kasserer

Kassereren fortsætter uændret. Jimmy Norsk Hansen er kasserer.

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Nyt bestyrelsesmedlem:
• Nina Bertelsen

Valg af suppleanter

Nye suppleanter
• Katja Rasmussen
• Betina Havenkvist

Valg af revisor & revisor-suppleant
Revisor
• Ina Thorbjørnsen

Revisor-suppleant
• Elisabeth Westergaard

Indkomne forslag
Ingen er modtaget

Evt.

•
•
•
•
•
•

Forslag om en mindre forhøjelse af medlemskontingent. Forslaget blev nedstemt.
Forslag om at sende regninger ud efter den 20. hver mdr. med en forventet betaling den
følgende 1. Forslaget blev vedtaget og forventes implementeret efter sommerferien.
Informationen skal viderebringes til alle medlemmer.
Forslag om at personer, som medbringer hunde, skal huske at rydde op efter dem. Dvs.
samle hundelort op. Forslaget blev vedtaget.
Forslag om at opfordre alle til at huske at tage klatter og rydde op efter sig selv og sin
hest/pony. Ikke bare i stalden men også i ridehusene. Forslaget blev vedtaget.
Forslag om at henlægge undervisning i skolernes ferier. I øjeblikket forsætter
undervisningen så vidt muligt i ferien, undtaget sommerferien. Valget lyder på at fortsætte
den nuværende ordning.
Forslag om at få lavet en halplan, så det er muligt at se, hvor der undervises og dermed
hvilken hal, der er optaget. Bestyrelsen vil drøfte med underviserne hvilke hold, der skal
være i den lille ridehal.

