GENERALFORSAMLING D. 20/2-19
____________________________________________________________

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
Christina Andersen er valgt som dirigent.
Hun konstatere, at generalforsamlingen er lovlig og rettidig
indkaldt.

2. Formanden aflægger beretningen om det forløbne år
Luise byder velkommen.
Formandens beretning – Generalforsamling 2019
Velkommen til Allerupgaard Rideklub’s årlige generalforsamling. Som i alle ved er jeg født og
opvokset i Tyskland og hvis der er en ting tyskere er meget glad for så er det at fejre karneval. Det er
den tid på året hvor man fejrer overgangen fra den mørke til den lyse tid og ikke mindst den tid på året
hvor man holder sjove taler og drikker en øl eller to.
Så jeg håber at I allesammen har sat jer godt tilrette og har fyldt op i glasset, så i er klar til at høre min
lille hyldest til Allerupgaard Rideklub.

Allerupgaard Rideklub din gamle dame
Du har jo været her alle dage
Siden 1976 har du stået stærkt
Og budt dine medlemmer på lidt af hvert.

I 2018, det må man sige
Har du vist dig fra din allerbedste side
Nu vil jeg fortælle historien til jer
Om den tur vi var på og meget meget mere

Inden en turen kan begynde i fuld galop
Skal der pudses og gøres klar det ved alle jo godt
Så vi smøg ærmerne op og tog handskerne frem
Til arbejdsdagen, og det var jo så nemt

Vi smed lystigt ud af det gamle
Og pudsede, polerede og rensede alt andet
Allerupgaard Rideklub din gamle dame
Her har du jo givet os en rigtig god vane
I fællesskab har vi alt dette kunne nå.
Det må vi nok hellere skåle på.

For at kunne nyde turen i fulde drag
Skal ruten lægges, vejen frem og tilbag,
5 medlemmer, 10 møder, og en god stund
Det er hvad der skal til og ligger til grund

Og hvad er en tur uden højdepunkter
Hvor det går stærkt, hvor det bliver svært,
Men vi ikke bukker under

Derfor skulle der holdes stævner igen i år
4 styk af slagsen ville AGR byde ind på
Men ingen tur uden ulykker sådan skulle det gå
Der kom Herpes tilfælde, og desværre ikke for få

To aflyste stævner på to måneder kun
Stakkels kasserer, ÅH NEJ klagede hun
Da stakken af bilag blev større og vildere
Og ingen penge kom i kassen indtil videre.

Og vi rev os i håret, så bekymret var vi
Helt ubegrundet fandt vi ud af fordi
Allerupgaard Rideklub din gamle dame
Du kom jo som altid stærkt tilbage

Et flot sommerstævne skulle redningen være

Med solskin og startere, der kom flere og flere
Og maden kan jeg fortælle, den var helt i top
Og nej hvor vi hyggede os alle derop
I fællesskab har vi alt dette kunne nå.
Det må vi hellere skåle på.
Efter en sådan en succes i sommers
Kan vi godt glemme at springstævnet os var lidt af en ommer
Med regn og regn og regn og mere regn
Stod vejret hverken i rytternes eller hjælpernes tegn

MEN

Allerupgaard Rideklub din gamle dame
I 2018 kom du igen på bane
Du skulle jo vise dig og dine frem
Og se nu her, hvem kan der kan
For dygtige det var vi, det kan alle se,
I spring og dressur og military

Så lad os hylde dem der gjorde det godt
Og bære over med at det ikke rimer så flot:
Der var:
Et hold i DM military med Casper Rasmussen, Maria Nielsen og Maria Myhre, samt en ponyrytter.
Et hold i DM dressur for pony med Sine Mi Eriksen
Et hold til distriktsmesterskab i springning for hold med Casper Rasmussen, Kamilla Houborg, Jamile
Frederiksen og Camilla Lynge
Et hold der vandt distriktsmesterskab for pony hold med Sine, Sofie, Stine og Sahra
Anita Kaspersen var med på et hold for hest dressur, der blev nummer 3.
Casper Rasmussen og Magda tog sejren hjem i Distriktsmesterskab i military i Haslev på Sjælland.
Desuden havde vi følgende klubmester:
Pony dressur Emily Lyholm
Hest dressur Maria Holm

Pony spring Melanie Simonsen
Hest spring Lea Drachmann

I fællesskab har vi alt dette kunne nå.
Det må vi hellere skåle på.

Allerupgaard Rideklub din gamle dame
Du ved jo godt på dine gamle dage
At hvor det går stærkt skal der også pauser være
Og i dem skal der være tid til at ære
Alle hjælpere der har stået sammen
der har slidt og slæbt men også hygget med hinanden

Til BOM træning som vi takker Kamilla for
Og løsspringning som Ebbe værner om
Og Klubaften i Horze hvor vi kom af med pengene
Til Julefrokost hvor folk kom sent i sengene
Og grill aftener med rundboldt og fest og farver
Og gløgg og æbleskiver der kinderne varmer

Og ikke mindst undervisning i dressur og spring
Hvor vi alle nok har lært en eller flere ting
Fordi vi har et fællesskab for de store og de små
Og det må vi hellere skåle på.

Og inden turen kan afsluttes for i år
Bliver der et sidste der skal nævnes inden vi går
For noget der giver glæde skal der gives tilbage til
Så det står frisk og lækkert til de næste der vil med

Allerupgaard Rideklub din gamle dame
I år blev året hvor vi kan se tilbage
på starten af et projekt hvem ville havde troet det
og som der bliver talt om i alle krogene.

Og der bliver gravet og kørt sand,
Slæbt af og tørret for vand
Kagekanter blev der sat op
Længde, bredde og højde målt op

Ebbe og flod bliver det til med fiberbund
Og det selvom vi er på helt tør grund
På midten af øen bliver det lækreste sted
For både heste og ryttere og alle der følger med

Sikke en tur vi har været på i 2018
Og om jeg må sige det selv, så har vi virkelig kørt med klatten.
Fordi vi har et fællesskab for de store og de små
Og det må vi hellere skåle på.

Mange tak

3. Kassereren forelægger regnskab til godkendelse, samt forelægger
næste års budget
Karina Clausen fremlægger regnskabet.
Ved gennemgang af indtægter, konstateres det, at der er sket en regnefejl under poste sponsorat, og
bestyrelsen vil undersøge fejlen. Regnskabet godkendes ikke, hvorfor der indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling d. 13. marts. Budgettet gennemgås og godkendes.
Fremover ved gennemgang ønskes det fra medlemmerne at stævner skal specificeres i regnskabet, så
der kan ses hvad der bliver knoklet og arbejdet for. Medlemmerne vil rigtig gerne se et resultat efter
hvert stævne, så de har fornemmelse med, hvor meget der bliver omsat for ved vores stævner.

4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret.
Kontingent børn under 12 år:
Kontingent junior 12-17 år:
Kontingent senior over 18 år:

300,- pr. år
400,- pr. år
500,- pr. år

Der deltog 25 stemmeberettigede medlemmer i generalforsamlingen, og 21 stemte for forslaget

5. Behandling af indkomne forslag:
For at forslaget kan behandles på generalforsamlingen, skal forslaget være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage efter indvarsling dato.
● Forslag til ændring af vedtægterne - se bilag 1.
Forslaget fra medlemmet forkastes. 25 medlemmer stemte neutralt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant
På valg - bestyrelsen:
Karina Clausen (ønsker ikke genvalg)
Luise Durow (ønsker genvalg)
Luise Durow er genvalgt og Jennifer Jakobsen er valgt ind.

7. På valg - suppleant + revisorsuppleant:
På valg - bestyrelsen:
Jan Reimann (ønsker ikke genvalg)
Camilla Lynge Christensen (ønsker genvalg)
Camilla Lynge Christiansen er genvalgt og Sophia Holst Andersen er valgt ind.

8. Eventuelt
Der ønskes flere arrangeret fester bla. sommerfest og julefrokost. Der er også kommet et forslag om at
afholde en hjælperfest til at hylde alle dem, som har været med til at hjælpe til vores stævner. Dertil er
der blevet oprettet et aktivitetsudvalg og ønsker man at deltage i dette, kan man kontakte Katja Hoeck.
Posten med løn til rengøring af toiletter mm. er blevet taget op, da der er givet udtryk for, om hvorvidt
det kan betale sig for klubben. Der er blevet diskuteret alternativer som tages med til næste møde.
Medlemmerne ønsker et regnskab over hvor meget der bruges på rengøring. Gerne gjort op i timer og
sats, så medlemmerne kan ses hvad pengene går til.
Reglerne for bomtræning skal rettes til, så det gøres mere tydeligt, at der også gerne må springes
samtidigt.

