Generalforsamling i Morsø Rideklub 27/2 2020
Formanden bød velkommen
1) Valg af dirigent: Poul Nyborg

2) Valg af stemmetællere og referent.
Stemmetællere: Mona Madsen og Anne Grethe Pedersen
Referent: Else Marie Holmbo
Dirigenten konstaterede, at GF var lovligt indvarslet
3) Formanden aflagde årsberetning, som blev godkendt af GF
Beretningen er vedlagt

4) Pokaluddeling:
Der er uddelt 6 pokaler:
Mest vindende elevrytter:

Camille Skipper

Mest vindende dressurrytter - pony: Josefine Bønding
Mest vindende dressurrytter - hest: Christina Kærgård Christensen
Mest vindende springrytter - pony:

Melanie Buchhave Mortensen

Mest vindende springrytter - hest:

Anja Sørensen

Årets fighter:

Mathilde Bertelsen

5) Kassereren forelagde årsregnskabet
Regnskabet er godkendt af revisorerne og blev også godkendt af GF

6) Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev godkendt af GF

7) Formanden og Kassereren fremlagde budgettet, som blev godkendt af GF

8) Behandling af indkomne forslag:

Disponering af penge ved frivillige initiativer.
Der ønskes en medlemsdrøftelse og beslutning af, hvordan penge tjent ved frivillige
initiativer disponeres samt beslutningsprocessen herom
Pt. Indgår disse penge i den daglige drift.

Der var følgende bemærkninger til forslaget fra GF:
-

Der er valgt en bestyrelse til at træffe beslutninger og varetage driften

-

Der er forskel på sponsorater og frivilligt arbejde

-

Det er rimeligt, at når der er minus på driften - så går pengene i hullet

-

2019 har været en økonomisk udfordring

-

Kan vi få indflydelse på, hvad de penge, vi tjener ved frivillige arrangementer, skal
bruges til?

-

Vi har en postkasse til gode forslag

-

Forslaget er et håb om at stimulere til flere nye initiativer

-

Man kan vælge at øremærke overskud fra specifikke arrangementer til nærmere
bestemte formål

-

Man kan udarbejde en liste over, hvad overskud fra arrangementer skal gå til

Dirigenten lukkede herefter punktet

9) Valg af to bestyrelsesmedlemmer:

Susanne Hovmøller modtog genvalg.

Lene Dahlgård: nyvalgt medlem

10) Valg af udvalgsformænd:
Cafeteriaudvalg: Majbritt Villadsen
Sponsorudvalg: Tina Stampe
Juniorudvalg:

Maja Balle

11) Valg af to revisorer:
Martin Klemmensen modtog genvalg
Anja Sørensen nyvalgt

12) Valg af suppleanter:
1.suppleant: Pernille de Linde
2.suppleant: Else Marie Holmbo

13) Eventuelt:
Anne Grethe vil gerne, at vi finder en anden ansvarlig for at opdatere facebook og
Instagram. Anne Grethe hjælper gerne med at sætte en ny ind i opgaven.
Susanne er blevet kontaktet af kommunen vedr. en hvid hest med en Chr.X til fejring af
Genforeningsdagen

Dirigenten afsluttede GF og takkede for god ro og orden

Referent: Else Marie Holmbo

Dirigent: Poul Nyborg

