Generalforsamling den 9. April 2022
Brovad Ridecenter
(se dagsorden af 6. Marts 2022)
Ad 1:
Ulrikke blev valgt som dirigent.
Stine blev valgt som referent.
Ad 2:
2021 var også præget af corona, men alligevel blev der afholdt nogle enkelte
arrangementer, herunder fastelavn i starten af 2021, ligesom der i
sensommeren/efteråret blev afholdt massage, førstehjælpskursus,
dressurkursus, dommerkursus, sponsorklip og julebanko.
Bestyrelsen er glad for, at der igen er oprettet et aktivitetsudvalg og katteudvalg.
Bundene blev ordnet, herunder er der blevet indkøbt nyt filt, som allerede er
kommet i bunden, der også er blevet rettet af osv. I samme omgang.
Udendørsbanen, der hovedsagligt er til springning, skal indhegnes, og bunden
bliver ligeledes ordnet. Den indhegnede bane vil herefter kunne bruges til
springning, longering og løse heste. Sidst nævnte dog kun i det omfang at hestene
er under opsyn, og der ikke står en (eller flere) ryttere i kø, til at bruge banen til
ridning.
Ingen spørgsmål eller bemærkninger til bestyrelsens beretning.
Ad 3
Overordnet set, kan regnskaberne ikke sammenlignes, på grund af corona.
I det store hele, er omsætningen blevet højere, men udgifterne er også blevet
højere. Nogle af udgifterne i 2021 regnskabet stammer dog fra udgifter der reelt
set stammer for 2020.
Årsresultater er 5.000 kr. Større end sidste år. Herudover er der betalt 38.000 kr.
Til Jacob for indkøb af nyt hegn til springbanen. Hegnet bliver sat op i løbet af
sommeren, eller når Jacob har tid til det.
Skrabelodderne der blev solgt tidligere på året er ikke med i dette regnskab, men
det forventes at indbringe en indtægt til klubben omkring 6.000 kr.
Regnskabet er i øvrigt godkendt af Margit Bøgil Sørensen, som revisor på
regnskabet.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
Ad 4:

Det blev vedtaget, at der oprettes et passivt medlemskab til 100 kr. Årligt. Det
passive medlemskab kan benyttes til f.eks. familiemedlemmer eller lignende, der
ønsker at støtte rideklubben med et medlemskab. Passive medlemmer har ingen
rettigheder på en Generalforsamling, men har lov til at deltage i diverse
arrangementer, afholdt af klubben.
Det blev ligeledes vedtaget, at bestyrelsen undersøger, om det kan betale sig at
oprette et familiemedlemskab, set i lyset af at det passive medlemskab oprettes.
Ad 5:
Anja slog et slag for at der oprettes et Køre- og Ridelaug, og at der var nogle i
klubben der overvejede at melde sig som repræsentanter, og deltog i
repræsentantskabsmøder.
At melde sig som repræsentant indebærer at man deltager i diverse
repræsentantskabsmøder, hvor der er forskellige forslag/arrangementer man
deltager i, i DRF-regi. På repræsentantskabsmøder kan man afgive stemmer og
lade ens holdning komme til kende, i forhold til diverse emner.
Man kan ligeledes indstille klubber, dommere og TD’ere til diverse priser.
Der er er ingen grænser for, hvor mange repræsentanter der må være for hver
klub.
Anja oplyste, at hun på repræsentantskabsmøde har fået opfattelsen af, at mange
klubber afholder E-stævner, og tjener en del penge til klubberne ved afholdelse
af sådanne.
Christine Seerup meldte sig som repræsentant.
Ad 6:
Ingen forslag.
Ad 7:
Birgitte Seerup og Hanne Thuesen blev genvalgt af generalforsamlingen.
Herefter består bestyrelsen af 3 medlemmer og 1 suppleant, dvs. Der er flere
ledige pladser.
Lars meldte sig ind i bestyrelsen, og blev valgt af generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.
Anja Jakobsen og bestyrelsen oplyser, at de ønsker hellere at der oprettes nogle
flere udvalg, end at der meldes for mange ind i bestyrelsen.
Bestyrelsen kunne ønske sig et stævneudvalg og et agility-udvalg.
Bestyrelsen og Anja kunne også ønske sig, at klubben gør mere i fundraising,
eventuelt kunne klubben ansætte en til at søge fundraising for klubben. Hvis

nogen kender nogen der kunne være gode til det, og interesserede i det, må man
gerne bringe budskabet videre.
Ad 9:
Katteudvalget oplyser, at der mangler kattefoder. Conny sørger for mere kattefoder.
Katteudvalget har udfordringer fordi de mangler udfordringer da nogle af
medemmerne får længere fraværsperiode pga. Arbejde og lignende.
De vil forsøge at få Birgit med i udvalget, da hun i forvejen er god til at holde øje
med kattene, fodrer dem og sørger for dem i øvrigt.
Fanny er også medlem af katteudvalget, men mangler at blive sat ordentligt ind i,
hvilke opgaver hun kan hjælpe med. De vil sørge for dette, så hun også kan træde
til.
Bestyrelsen har en ”To-Do-Liste” som følger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ridehusbunden (er ordnet)
Rotunde/skridtmaskine (er ordnet)
Indendørs vandspiltov – alene til soignering/grooming ved stævner osv.
Military-bane (se evt. Anjas forslag om Køre- og ridelaug)
Hegn omkring springbanen
Fejemaskine

Der blev spurgt om medlemmerne havde andre/nye ønsker end der er nævnt på
”To-Do-Listen”.
Der blev fremsat ønske om en longeringsrotunde – eventuelt kan en sådan
kombineres med en skridtmaskine, hvor man kan longere i midten. Det er dog
ikke muligt med den skridtmaskine vi har på stedet.
Der blev fremsat ønske om gummimåtter til foldende/bedre løsning vedrørende
sikkerheden ved ind- og udgangene til foldene. Det er/kan være farligt for
mindre piger at gå ud på foldene og hente heste, eller vente på hestene ved indog udgangene, fordi der er bundløst og meget mudret i vinterhalvåret.
10-turskort til solarie og skridtmaskinen. Bestyrelsen oplyste, at det er tidligere
behandlet, og blevet nedstemt for flere år siden.
Der blev fremsat ønske om overdækning af skridtmaskinen. Kommunen har
tidligere afvist at det kan lade sig gøre, men Anja opfordrede til, at man søgte ved
kommunen igen. Margit deltog i sin tid i mødet med kommunen, hvor der blev
søgt om tilladelse til at opføre skidtmaskine, og i den forbindelse blev der også
søgt om, at skridtmaskinen kunne være overdækket. Man fik dengang at vide, at
på grund af, at ejendommen er registreret som en landbrugsejendom – og altså
ikke stutteri, heste-ejendom eller lignende, vil en sådan tilladelse ikke kunne
gives, med mindre den bliver opført i forlængelse af en af hallerne. Dengang blev
det vurderet, at det ikke var hensigtsmæssigt at placere den i forlængelse af en af
hallerne, hvorfor den blev opført hvor den er nu, og så måtte man affinde sig

med, at den ikke er overdækket. Med mindre, Jacob får ændret registreringen af
ejendommen.
Prioritering af ”To-Do-Listen” blev herefter som følger:
1. Gummimåtter/sikring af ind- og udgange på foldene (Jacob spørges til
råd).
2. Belægning/smørelse til motoren på skridtmaskinen.
3. Indendørs vandspiltov til soignering/grooming.
4. Fejemaskine
5. Military-bane – evt. Ved opsættelse af forhindringer på ridesti.

