Referat af generalforsamling i Hørsholm Rideklub
15. marts 2017
1. Valg af dirigent
Mette blev valgt til dirigent og takkede for hvervet.
2. Bestyrelsens beretning
På vegne af bestyrelsen fremlagde daglig leder Charlotte beretningen for 2016. Hovedpunkter:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Året startede hårdt med problemer i de gamle udebokse, men det blev håndteret.
Har gennemført alle de sædvanlige aktiviteter – stævner, ryttermærker, åbent hus mv.
I maj blev de nye udebokse indviet. Bestyrelsen er meget tilfreds med de skønne bokse og takker
for den store indsats fra Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus
Bundene på banerne er hårdt belastede, og bestyrelsen prioriterer derfor gode bunde for at
fastholde pensionærer og skåne hestenes ben. I 2016 blev der lavet en mindre forbedring af
ridehusbunden.
Bestyrelsen er fortsat fokuseret på at sikre stabil økonomi.
Vi har i 2016 startet et PR- og sponsorudvalg.
Der har været et fantastisk personale i hovedparten af 2016.
Bestyrelsen prioriterer arbejdsmiljøet og derfor gennemfører en arbejdspladsvurdering (APV) hvert
år (i stedet for hvert tredje, som er lovpligtigt).
For 2017 er der fuld fokus på tre hovedpunkter: Rettidig omhu omkring økonomi,
PR/sponsorudvalg – baner og Rideskolen: Før og efter ridning (dette kommer der et konkret notat
og en handlingsplan om i første halvdel af 2017).

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
Lene fremlagde det reviderede regnskab for 2016. Hovedpunkter:
•
•

•

Året har givet et lille overskud på kr. 5.424.
Der har i forhold til 2015 været en indtægtsnedgang på ca. kr. 300.000, som skyldes:
o
Fald i pensionærindtægter skyldes primært problematikken omkring de gamle udeboksene og
perioden uden udebokse. Desuden har vi fremover to bokse mindre efter etablering af de nye
udebokse.
o
Fald i rideskoleindtægter. Her vil bestyrelsen undersøge årsagen og gøre en indsats for at
standse udviklingen med faldende medlemstal.
Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontigent
Bestyrelsens forslag var ikke at ændre kontigentet. Dette blev vedtaget.
5. Valg af formand
Christina blev genvalgt til formand.
6. Valg af den øvrige bestyrelse, der er på genvalg
Lene blev genvalgt til bestyrelsen og kasserer.
7. Valg af revisor
Kreston blev genvalgt som revisor.
8. Valg af et medlem og en suppeant til bestyrelsen for Den Selvejende Institution, Hørsholm
Ridehus
Camilla Fjeldsøe blev genvalgt som medlem, og Jeanne blev genvalgt som suppleant.

9. Evt. forslag indsendt 8 dage før generalforsamlingen
Der er ikke indkommet nogen forslag.
10. Evt.
•
Forslag fra Hanne: At opkræve betaling for at stå på pensionærventelisten. Bestyrelsen drøfter
forslaget på næste bestyrelsesmøde.
•

Forslag fra Tina: Er der brug for flere ressourcer i bestyrelsen? Christina oplyste, at det primært er i
stævneudvalget, der er behov for flere ressourcer, og Mette supplerede med, at der er behov for at
etablere et springudvalg og opfordrede medlemmerne til at melde sig til dette. Peter meldte sig til
springudvalget, men der er behov for flere personer.

•

Diskussion om, at der er brug for flere sociale aktiviteter. Det blev foreslået at samle de unge på
tværs til sociale aktiviteter, til at køre ud til stævner sammen, spise sammen, sove sammen på
HØRS o.l. Bestyrelsen vil drøfte dette videre, men alle medlemmer er også velkomne til at tage
initivativer.

•

Charlotte orienterede om sponsorudvalgets aktiviteter. I første omgang er der udarbejdet en
powerpoint præsentation, som fortæller om stedet – til brug over for sponsorer.Jens fortalte om
indholdet og ideen i præsentationen – herunder tankerne om at kunne synliggøre sponsorer bedre.
Bl.a. at vi har fået lov til at sætte bannere op under stævner.

•

Charlotte efterlyste sponsorgaver til stævner og opfordrede alle til at bruge eget kontaktnetværk til
at skaffe gaverne. Pengegaver er også velkomne.

•

Forslag fra Christina: Lave en højere klasse til skolerytterne. Skolerytterne kan dog allerede i dag
ride højere klasse ved at stille op på en skolehest i privatklasserne.

•

Maria rejste problematikken om manglende sikkerhed for låsene til sadelrummene. Bestyrelsen vil
drøfte dette på kommende bestyrelsesmøde.
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