Referat fra generalforsamling i Morsø Rideklub d. 27/5/2021
1) Valg af dirigent
Susanne Hvam Sørensen
2) Valg af stemmetæller
Mona og Elsemarie.
3) Formanden aflægger årsberetning til godkendelse
Godkendt
4) Pokaluddeling (ingen pokaluddeling i 2020)
Udgår for 2020 pga. Covid -19
5) Årsregnskab aflægges til godkendelse
Godkendt
6) Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at der ikke sker ændring i kontingent - vedtaget
7) Godkendelse af budget
Budgettet for 2021 er et forsigtigt bud. Der er stadig stor usikkerhed om hvordan fremtiden vil se ud og
risikoen for en tredje bølge Covid- 19 til efteråret kan ikke udelukkes.
Der planlægges to mindre stævner. Et klubstævne i løbet af efteråret og et udvidet klubstævne i december,
med invitation til andre klubber i distrikt nord. Dog stadig med en vis usikkerhed, idet ingen forsikringer
dækker tabte udgifter, hvis ikke stævnet kan afholdes alligevel pga. corona restriktioner el.lign.
Budget vedtaget.
8) Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
9) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
På valg er formand Søren Bek, næstformand Asbjørn Dahlgaard og en ledig bestyrelsespost
Formand Søren Bek og næstformand Asbjørn Dahlgaard ønsker at forsætte – genvalgt. Den ledige
bestyrelsespost besættes af Tina Purup.
Else Maria Holmbo vælges som 1. suppleant og Charlotte Lynge som 2. suppleant.
10) Valg af udvalgsformænd til Sponsor, Facilitets, Junior, Stævne og Cafeteria udvalg
Udvalgsformændene deltager i 4 bestyrelsesmøder og koordinerer aktiviteter med øvrige udvalg.
Sponsorudvalg: Tina Stampe og Anja Andersen.
Facillitetsudvalg: Poul Andersen.

Stævneudvalg: Kirsten Isager og Malene Mogensen som medlem.
Juniorudvalg: Maja Balle
Cafeteriaudvalg: Maibritt Villadsen
Her kan evt. laves et opslag på Facebook for rekruttering af medlemmer til de forskellige udvalg. Der vil så
afholdes et møde i de forskellige udvalg, hvorfra der sendes et kort referat til bestyrelsen om udvalgets
medlemmer og om planer.
11) Valg af 2 revisorer
Mona Madsen
Anja Sørensen har et år endnu
12) Eventuelt
Booking af timer via onlinesystemet:
Online bookingsystemet viser ikke om de forskellige hold allerede er fuldt booket. Derfor møder nogle op
forgæves. Alle skal kontakte underviser inden tilmelding.
Genåbning af rytterstue?
Det forventes at stort set alt åbner op igen d. 1/8 og dermed også rytterstuen. Man kan dog indtil da gå ind
og hente drikkevarer og snacks i automaterne.
Bestyrelsen vil træffe en endelig beslutning om rytterstuens genåbning på næste bestyrelsesmøde.
Ryttere udefra:
Ryttere udefra kan benytte faciliteterne i rideklubben, såsom springbaner mm. Her skal man dog have et
måneds-halkort og booke sig ind på de baner og de tidspunkter som man ønsker via onlinesystemet. Dog vil
undervisningstimer have 1. ret til banerne og man skal holde sig opdateret med holdplaner.
Venteliste for elevhold:
Alle elevheste er i øjeblikket fuldt belastet og kan ikke klare flere timer. Der kan arbejdes på at købe flere
elevheste. Dog skal det være en langsigtet proces, så hestene bliver trænet op og kan passe ind i
elevskolen. Der er netop indkøbt én ny hest som har kostet 50.000 kr. og elevheste er ikke billige. Evt. kan
der nedsættes et udvalg som vil arbejde med at søge sponsorater til indkøb af nye heste.
Der skal desuden også være plads til elevheste og det kan på sigt blive på bekostning af pladser til private
opstaldede.
Der kan være inspiration at hente fra Hanherred Rideklub, som har et system med elevheste som synes at
virke godt.
Banevedligeholdelse:
Hallerne bør vandes oftere og bunden i spejlhallen er utrolig ujævn pga. at der longeres meget. Begge
haller harves dog hver dag, men longeringen tærer hårdt på bunden. Stutteri Priess har ret til at benytte
spejlhallen til longering indtil kl. 12.00 hver dag, ifølge lejekontrakten. Dog er der visse som longerer ud
over det tidspunkt og det skal der tjekkes op på. Der kan evt. også kigges på kontrakten i forhold til aftale
om forsvarlig varetagelse af faciliteterne og i hvilken stand de bør efterlades i.
Hovslaget i de to haller vedligeholdes løbende og Asbjørn vil se på det snarest muligt.

