Referat generalforsamling Kongeå Rideklub d. 04.06.20

Mødet afholdes over Teams online pga. Corona og overholdelse af regeringens
retningslinjer.
Bestyrelsen er samlet i rytterstuen på KÅR.
Tilstede: Djannie Bertelsen, Karina Josefsen, Hanne Josefsen, Susanne Dybdahl,
Steen Christensen, Randi Højer Knudsen, Trine Lynddahl, Heidi G. Christensen
Annemette Brok Pirchert.
Jane Andersen deltager som ordstyrer.
Heidi Gabelgaard Christensen fremlægger regnskabet.
Referent: Djannie Bertelsen
Afstemning foregår ved håndsoprækning via teams.
Støtteklubben
Stemmetællere støtteklubben: Karina Josefsen og Hanne Josefsen.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Jane Andersen og det er godkendt.
2. Årets beretning
Mette Bern fortager årets beretning. Støtteklubben har haft mange gode
arrangementer, specielt ridelejren var et højdepunkt og der gives et stort tak
til hjælpere, børn og forældre. Vi har sagt farvel til Lurifax og Leika og i stedet
budt Asterix, Montana og knæk velkommen til elevskolen. Signe Rogn er
stoppet og støtteklubben sender et stort tak for hjælpen til Signe. Det er
mange opgaver i støtteklubben og der ønskes flere hænder til opgaven.
Beretningen er godkendt.
3. Revideret regnskab fra kasseren
Regnskabet er gennemgået og godkendt.

4. Valg
På valg
- Mette Bern
- Trine Lynddahl
- Henriette Thomsen
- Signe Rogn -afgået
Støtteklubben foreslår følgende nye medlemmer:
-Ditte Hansen - valgt
- Jette Brix -valgt
-Helle Nicolaisen -valgt
5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
6. Evt.
Bente Nissen spørger om man kunne ønske noget nyt letvægts materiale til
springtræning. Støtteklubben modtager gerne en skriftlig forespørgsel i henhold
til dette.

Kongeå Rideklub

Stemmetællere Trine Lynddahl og Annemette Brok Pirchert
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Jane Andersen- og det er godkendt.
2. Årets beretning
Berettes af Hanne Josefsen. Beretningen er godkendt.
3. Det reviderede regnskab foreligges til godkendelse

Regnskabet er gennemgået og godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag
Forslag fra Kim og Bente Nissen
Drøftelse af klubbens politik i forhold til bredde idræt og discipliner indenfor
ridesporten.
Drøftelse af hvad KÅR vil gøre for at bakke op om klubbens springryttere?
• Der ønskes mere springtid i hallen og løsninger til hvordan det skal foregå.
• Der ønskes evt. et skema så der kan komme mere struktur på
undervisningstider.
• Der ønskes mere springtid og lov til at kunne lægge en bom ind af og til uden
for de nuværende springtider.
• Der ønskes ligeledes at man komme og ride uden der er spring eller bomme i
ridehallen og at man kan regne med de tider der fremgår hvor der ikke er
springning.
• Steen Christensen foreslår at vi kunne bruge klubmodul og at alle, også privat
undervisere, kan ligge deres tider op der så det er muligt at skabe et overblik
over brugen af ridehallen.
• Der bliver opfordret til at den nye bestyrelse arbejder videre med emnet og at
de kommer med et løsningsforslag. Det vil være realistisk at komme med en
udmelding fra den nye bestyrelse senest d. 01.10.20 hvor indendørssæsonen
starter op igen.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Djannie Bertelsen - afgår
Randi Højer Knudsen -afgår
Susanne Dybdahl -afgår
Steen Bitsch - afgår 1 år før tid
Steen Christensen -afgår 1 år før tid

Bestyrelsen foreslår følgende nye medlemmer.
- Birthe Carstensen - valgt
- Trine Lynddahl - valgt
- Gitte Pedersen - valgt
Siddende bliver:
- Hanne Josefsen
- Karina Josefsen.

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår:
7.

Majken Skalborg Schmidt - valgt
Susanne Dybdahl - valgt
Rikke Galler - valgt
Valg af medlemmer og suppleanter til juniorudvalget
På valg er Frida Madsen, Frederikke Bjerrum og Nanna Dybdahl, de genopstiller.
Ditte Hansen, Lisa Josefsen og Mai Li O’Barry ønsker ikke genvalg.
Juniorudvalget har fundet nye kandidater som har sagt ja, det er følgende:

8.

Kirstine Galler - valgt
Mette Mortensen- valgt
Alberte Lynddahl - valgt
Ditte Dybdahl - valgt
Valg af revisorer og revisor suppleant
Revisorer:

- Heidi G. Christensen
- Maria Kunø
Revisor suppleant:
- Jane Andersen

9. Evt.
• Bente Nissen spørger ind til om man kunne overveje at lave om på at
ridehuskortet følger hesten og ikke rytteren i henhold til slid på vores
ridebaner og økonomien til at vedligeholde disse.
• Rideklubben har økonomi til at vedligeholde bunden, der har været
forsinkelse på leveringstid p.g.a. Corona. Vi har haft udfordringer i
forhold til vanding da vandingsanlægget er godt slidt. Derfor er der også
sat penge af til et nyt vandingsanlæg.
• Forslag om mere harvning og mere system i forhold til dette og vanding
så det bliver gjort hver dag.
• Der spørges ind til om der kan arrangeres programridning igen.
Sportsudvalget har ikke gjort sig tanker om yderligere kursus lige nu på
grund af situationen med Corona. Sportsudvalget modtager gerne
forslag og ønsker fra medlemmerne i forhold til kursus/arrangementer.
• Anita Nielsen oplyser at hun fratræder stævneudvalget og der ønskes
flere hjælpere til dette udvalg. Der er kun Laila, Rikke, Mathilde og Ida
så der kan virkelig bruges flere hænder og specielt i henhold til vores
forestående c-stævne i August måned. Bente Nissen vil evt. byde ind
hvis rammerne er på plads.
• Årets navn går i år til Randi Højer Knudsen for hende store indsats i
elevskolen både i forhold til elevhestene og det store arbejde i henhold til
koordinering af alle elevholdene og undervisere. Stort tak til Randi.

