Generalforsamling i Nr. Hostrup
Rideklub
Den 5. oktober 2020, Kl.19.30

1. Velkommen
Formanden, Betina Pedersen byder velkommen

2. Valg af dirigent
Birgitte Paulsen

3. Valg af referent
Lea Ildved og Betina Pedersen

4. Formandens beretning
I dag er vi samlet til generalforsamling som faktisk burde have været afholdt for mere end 6
måneder siden, men som mange andre steder kom Covid-19 i vejen. Derfor virker det også lidt
underligt at stå her i den sidste del af 2020 og tale om året der gik i 2019. Det føles ærlig talt lidt
langt væk efter det her meget anderledes år vi netop står i.
Så, hvis ser tilbage til 2019, havde vi heldigvis et rigtig godt år. Det er nemlig tydeligt at vi er en
klub som er i konstant bevægelse og udvikling. Der er liv, latter og smil i både staldene og i
ridehusene, for ikke at nævne rytterstuen som vi vidst roligt kan sige er klubben samlingspunkt
særligt onsdag og torsdagen hvor køkkenet er åbent til glæde for rigtig mange.
Vi har engagerende medlemmer, som gerne tager initiativ til forandring og som gerne giver en
hjælpende hånd med – hvor er det bare skønt. I fortjener en stor tak. Vi har også en bestyrelse og
aktive udvalg, som prøver at skabe nogle gode rammer for vores medlemmer. Det sker bl.a. ved
at afholde en efterhånden lang række af aktiviteter og arrangementer i løbet af året. Herunder kan
bl.a. fastelavn, en fantastisk ridelejr, aktiv ferie, Sankt Hans og et brag af en nytårskur nævnes.
Arrangementer som endnu engang har været afholdt i 2019 med stor succes.
Normalt ville jeg på det her tidspunkt i min beretning se frem på det år vi har i vente. Det virker
en smule dumt eftersom vi næsten er igennem det, i stedet vil jeg kort komme ind omkring
Covid-19’s betydning for klubben.
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For selvom der er gået over et halvt år med nedlukning, delvis nedlukning og et hav af div.
retningslinjer, ser vi desværre ind også i et efterår og muligvis også forår med fortsatte
restriktioner. Covid-19 er en realitet for os alle og vi er alle forsat nød til at være opmærksomme
de næste mange måneder.
I skal som medlemmer have stor ros for, hvordan I har taklet situationen og taget imod vores
restriktioner på hvert enkelt hold, til hvert enkelt arrangement der har været afholdt den seneste
tid her i klubben. Jeg vil også takke for den økonomiske opbakning vi har fået til trods for
nedlukning og aflyst undervisning – vi kan simpelt ikke overleve uden jer. Heldigvis har vi ikke
oplevet smittetilfælde her ved os - og det skal vi selvfølgelig også være med til at sikre
fremadrettet. For at kunne fortsætte i det gode spor, er det derfor endnu mere vigtigt at vi holder
fast i den gode afstand og hygiejne, så vi sikrer både medlemmer, gæster og medarbejdere på
bedste vis.
Det nye år banker på lige om et øjeblik. Og selvom det er med stor uvished for hvad der venter,
så byder vi 2021 velkommen med håb om at det bliver bedre, men vi beder dog forsat alle bære
over og tage forbehold for ændringer i årets kommende aktiviteter. Vi lover som bestyrelse forsat
at holde jer opdateret – efter medlemmernes ønske, primært på Facebook.

5. Forelæggelse af regnskab 2019
Årets regnskab fremlægges af Jeanette og kan fremsendes hvis det ønskes. Der skal i så fald
rettes henvendelse til Betina.

6. Undervisningspris og kontingent
1 times undervisning pr. uge, stiger fra 375 kr./mdr. til 400 kr./ mdr.
1 times leje af hest stiger fra 50 kr. til 75 kr.
De øvrige priser forbliver uændret.

Prisændringerne er vedtaget uden bemærkninger.

7. Valg
a)
•
•
•

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Susanne Paulsen, bestyrelsesmedlem (næstformand) – valgt
Lea Ildved, bestyrelsesmedlem – valgt
Tina Petersen, bestyrelsesmedlem – valgt
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b)
•
•

1. suppleant Louise Christensen –valgt
2. suppleant Bjarne Hansen – valgt

c)
•

Valg af suppleanter

Valg af revisor og ekstern regnskabskonsulent

Ekstern revisor – valgt

8. Aktiviteter 2019/2020
Som følge af Covid-19 er aktiviteter og arrangementer udover undervisning desværre aflyst
resten af året. Der vil dog blive afviklet et klar-parat-stævne-klar, som en ekstraordinær
undervisning til helt nye ryttere. Underviserne vil informere mere om dette når det nærmer sig.

9. Kåring af klubmester
Grundet Covid-19 er kåringen af klubmesteren udsat til det nye år. Klubmesteren fra 2019 vil
derfor gælde både 2019 og 2020.

10. Eventuelt
Der bliver spurgt ind til hvordan DRF’ rådgiver og vejleder ifht Covid-19 hvortil Betina og
Jeanette informere om kontaktpersoner og stævne regler.

Preben giver derudover et stort skulderklap til alle klubbens ildsjæle og hjælpere.

11. Afslutning
Formanden takker for i dag og for det gode fremmøde
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