GENERALFORSAMLING

Tirsdag d. 25. februar 2014 kl. 19.00 i rytterstuen.

1.

Anders Thoustrup blev valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet jævnfør vedtægterne.
2.

Formandens beretning.

Formanden fortalte om de mange aktiviteter der har været i årets løb. Desuden om, at der er kommet ny
ridelærer. Dette er forløbet godt, og forældre og børn er meget glade for ridelærer Erik. Formanden roste
de mange der gjorde en ekstra indsats, i forbindelse med, at vi stod uden ridelærer i en periode i sommer.
Der er mange, der gør en stor frivillig indsats på Kallehavegaard, både i hverdagen og til de store
arrangementer. Både børn og voksne hjælper til.
Der er kommet mange nye ponyer, mange nye børn og forældre der har deres daglige gang på
Kallehavegaard. De vil også gerne være aktive og deltage i aktiviteter. Både de traditionelle og nye. Det er
godt og det skal der være plads til.
Formandens beretning afsluttedes med en opfordring til at alle tager hensyn. Der er mange brugere af
hallerne, og det er vigtigt at man husker at der skal være plads til alle uanset interesse og niveau. Særligt i
vinterhalvåret er presset på faciliteterne stort. Vi skal huske at tage hensyn, udvise tålmodighed og være i
dialog med hinanden.
Generalforsamlingen viste afdøde Hjalmar Færch, æresmedlem og tidligere aktiv i klubben, ære ved at vise
et minuts stilhed.
Efter bestyrelsens indstilling kårede generalforsamlingen Sigurd som æresmedlem.
Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.

3.

Beretning fra udvalgene

Juniorudvalget: Her var flere nye medlemmer. Juniorudvalget fortalte at de er godt i gang med at arrangere
elevstævne i april.
Jagtudvalget: Der var Hubertusjagt i november 2013. Denne forløb rigtigt fint. Der forventes at der
arrangeres jagt igen i 2014 efter de traditionelle foreskrifter. Dvs. ligesom det plejer.

Festudvalg: Der er ved at blive arrangeret hjælperfest. Dette er afviklet, og gik rigtigt godt.
Stævneudvalg: Ane redegjorde for de arrangementer, som der er ved at blive arrangeret. Blandt andet at
der skal afholdes springstævne i maj, Danmarks Cup i september, og der arbejdes på at arrangere et stævne
i november.
Materialeudvalg: Der er ikke noget nyt fra dette udvalg. De arbejder fortsat på, at få halvtaget til
springmateriale færdigt inden vinter.
Cafeteriaudvalg: Birgitte Fuglsang vil gerne tage ansvaret for dette udvalg.
Det blev foreslået at oprette et sponsorudvalg: Der er ingen, der på nuværende tidspunkt, ønsker at
indtræde i dette udvalg. Bestyrelsen arbejder videre med dette, og prøver at finde interesserede, som har
lyst til at være aktive i et sponsorudvalg.

4.

Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

Else gennemgik regnskabet. Årets resultat viste et underskud på knap 200.000.
Fremlæggelsen af regnskab medførte en drøftelse af, hvad der er baggrunden for dette underskud.
Kassereren redegjorde for, at det er opstået på grundlag af flere forskellige omstændigheder. Blandt andet
er indtægterne fra undervisning noget lavere i 2013 end i 2012. Dette skal både ses som begrundet i, at der
i forlængelse af den meget ustabile ridelærer-situation i sommer og efterår, var en del frafald af elever,
men også at der er en del unge, som har ponyer på Kallehavegaard, men som ikke er tilmeldt undervisning
her.
Desuden er det kommunale tilskud faldet en del. En anden del af forklaringen på underskuddet, er at der
har været ansat tre afløsere for ridefysioterapeuten, Dorte, som har været på barsel. Dette har været en
løsning som har været dyrere, men har været nødvendig.
Regnskabet godkendes af generalforsamlingen.

5.

Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.
6.

Meddelelse om størrelsen på kontingentet for det kommende år.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Dette vedtog generalforsamlingen.
7.

Valg til bestyrelse.

Else og Jørgen var på valg, og ønskede ikke genvalg. Desuden skulle vælges endnu et medlem og to
suppleanter.

Generalforsamlingen valgte: Heidi Neiiendam, Bo Thettrup og Lars Jespersen.
8.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Birgitte Fuglsang er valgt som 1. suppleant og Anders Dalsgaard er valgt som 2. suppleant.

9.

Valg af revisor jfr. § 13.

Poul Bjørn blev genvalgt til revisor.
10.

Indstilling af medlemmer til udvalg.

Der blev ikke foretaget indstilling til udvalg, da det forudsættes, at de enkelte udvalg selv hverver
medlemmer til udvalgene.
11.

Evt.

Der var indkommet brev til drøftelse. Dette vedrørte de problemer, som nogle medlemmer oplever i
forbindelse med, at den store hal reserveres til arrangementer. Dette medfører, at det er vanskeligt at
bruge hallen, på de tidspunkter, hvor det passer med skole og arbejde.
Denne problemstilling drøftes og der opridses to problemstillinger:
1. At det er vanskeligt at nå at bruge hallen, særligt onsdag og fredag, hvor der er handicapridning
indtil midt på eftermiddagen, og hvor der stilles spring op kort tid efter handicapridningen slutter.
2. At der ofte har været indendørsarrangementer her i vinter, hvor den store ridehal har været
reserveret. Dette har betydet, at det har været vanskeligt at finde et tidspunkt til at ride i disse
weekender, og at det har været nødvendigt at ride i den lille hal, trods at denne har været brugt til
opvarmning samtidigt.
Disse problemstillinger drøftes.
Bestyrelsen tilkendegiver at de vil være opmærksomme på, at der ikke arrangeres for meget i den store
ridehal i vintermånederne. Dog giver bestyrelsen udtryk for, at det er vigtigt at der afholdes aktiviteter,
da det både er vigtigt med den ekstra indtægt som det giver, men også fordi, at det er vigtigt at
tilgodese bredden i ridesporten. Samtidigt har aktiviteterne stor betydning for det sociale fællesskab i
klubben.
Problemstillingen vedr. hverdagene er en udfordring som vi alle har. Det er bestyrelsens opfattelse, at
det er situation, som der ikke kan gøres noget ved, på nuværende tidspunkt. Men der orienteres om, at
det er muligt at ride i hallen samtidigt med at der er handicapridning; man skal dog først drøfte dette
med ridefysioterapeuten, ligesom at det kræver at det er en rolig hest. Det er også muligt at ride i den
lille hal samtidigt med at der er handicapridning. Det er dog ikke tilladt at have løse heste i den lille hal,
samtidigt med handicapridning.

Det aftales, at der udarbejdes tavler med oversigt over brugen af hallerne, således at det er muligt at
planlægge hvornår den kan bruges.
Der er forslag om at der ikke ryges ved barrierer i den store ridehal. Dette generer de ryttere, der rider
forbi. Det aftales, at der tages hensyn.
Der er påmindelse om fartbegrænsningerne på Kærgade. Beboerne oplever at brugerne på Kallehavegaard
kører alt for hurtigt. Der indstilles til, at folk kører pænere. Også på Kallehavegaards eget område.

