Referat af Ordinær Generalforsamling i Midtjydsk Rideklub d. 26/2 2018
Velkomst ved formanden.
1) Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Preben Liljeroth. Preben blev valgt.
Generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
2) Beretning fra bestyrelsen til godkendelse.
Fremlæggelse af beretningen ved formanden.
 Preben har godt syr på økonomien.
 Vi har fået nye medlemmer fra Årslevgården, da de lukkede.
 Vi har holdt mange stævner i 2017. 9 stk.
Cafeteriaet har været godt sponsoreret af Lina/ Inside Upstairs.
 Vi deltog i både Hanksville og Hestemarkedet i Hammel, med ponytræk.
 Der er blevet indført opstalder møder jævnligt.
 Vi forsøgte med forældremøde til elevrytterne, dog uden den store opbakning. Vi prøver igen i
år.
 Vi vil gerne have flere sponsorer. Medlemmerne må gerne hjælpe til med at finde dem. Vendes
gerne med bestyrelsen inden, så vi ikke spørger de samme flere gange.
Beretningen er godkendt.
3) Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
Preben fremlagde årsregnskabet. Regnskabet blev godkendt.
4) Budget for det kommende år, samt fastsættelse eller godkendelse af medlemskontingent og øvrige
kontingenter.
Preben fremlagde budgettet for 2018. Budgettet blev godkendt.
Der er ingen planer om ændring af kontingenterne. Dette blev godkendt.
5) Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke modtaget nogle.
6) Valg af formand.
Der skal ikke vælges ny i år, da Pia Dora Jakobsen blev valgt sidste år, og skal sidde i 2 år.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Lina Damgaard og Kirsten Viby er trådt ud af bestyrelsen.
Ida Ungstrup Sørensen er på valg, og ønsker ikke genvalg.
Ingalill Brauer er på valg, da hun hr været suppleant, og derfor kun sidder 1 år.
Der skal vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
På valg er: Ingalill Crondahl, Tanja Kulas, Camilla Bisgaard, Johanne Holm Pedersen, Lonni Vadet og
Hanne Elisabeth Andersen.
Der er 17 stemmeberettiget.

Valgt som bestyrelsesmedlemmer blev Johanne, Lonni og Tanja.
Valgt som suppleanter blev Hanne og Camilla Bisgaard.
8) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Per og Preben blev genvalgt, og der er ingen suppleanter.
9) Eventuelt.
Ridelejren har kun været for medlemmer de seneste år. Måske den skal åbnes for ryttere udefra, så
der kommer større tilslutning.

