
 

 

 

  

Referat fra generalforsamlingen 24. februar 2017  

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Jens Madsen – godkendt. 

 

2. Bestyrelsen aflægger beretning 

Beretningne fremlægges af formanden. Mange flotte placeringer til stævner, bl.a. 

deltagelse til Sydjysk Mesterskab, DM i paradressur, Baltic Cup spring og 

generhvervelse af Alssund pokalen for 3. år i træk. Mange frivillige hjælpere ved 

arrangementer og arbejdsdage. Generelt en god stemning i klubben.  

Beretningen godkendes. 

 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

Fremlægges af kassereren. Spørgsmål om øget udgift til forsikringer, disse er 

lovpligtige forsikringer.  

Regnskabet godkendes.  

 

4. Fastsættelse af kontingent  

Uændret kontingent. 

 

5. Behandling af indkomne forslag  

a. Antal ryttere i hallen ved undervisning? 

God diskussion med mange gode inputs. Vigtigt at vise hensyn (ride venstre 

mod venstre, skridt på hovslaget, én og én), evt. skridte til og af i den lille hal.  

 

b. Hvad gør vi ved dårlige betalere? 

Bestyrelsen foreslår at der sendes rykkere ud, efter 2 rykkere og stadig ingen 

betaling sendes til inkasso. Udgifter til inkasso skal betales af skyldneren.  

Den nye bestyrelse nedskriver proceduren. Kassereren minder om, at man 

kan betale for 1 år (da = 11 måneder), evt. benytte sig af fast overførsel. 

Skærpet procedure omkring dårlige betalere godkendes.  

 

 

 



6. Valg af bestyrelse 

Opstillede:  Maria Eskesen - valgt 

  Line Weber – valgt 

  Merete Friis – valgt 

  Karina Jacobsen – valgt 

 

Suppleanter:  Mads Karkov 

  Mette Wind  

 

7. Valg af udvalg 

Sponsorudvalg – Rikke Bjørg Nielsen og Birte B. Christensen  

Kontaktperson i bestyrelsen følger, når ny bestyrelse har konstitueret sig. 

 

8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant 

Revisorer: Lene Christensen og Bo Hansen – ikke på valg, valgt i 2016 

Revisorsuppleant: Marianne Marker - valgt 

 

9. Eventuelt 

God snak om regler og sikkerhedsregler (Regler fra DRF i forbindelse med vores 

sikkerhedscertificering). Bestyrelsen vil kigge på GRR4’s regelsæt, således at DRF 

sikkerhedscertificerings-regler bliver adskilt fra hele regelsættet (regler for 

sikkerhedscertificering skal overholdes, for at vi kan beholde vores certificering. Det 

koster 20.000 kr. i bøde, hvis der kommer kontrol, og disse regler ikke overholdes.).  

Enighed om, at vi skal minde hinanden om reglerne på en venlig måde, hvis man ser 

disse bliver overtrådt og at de ikke er opstillet for at genere nogen, men for alles 

sikkerhed.  

 

 

Tak til de fremmødte for en aktiv og positiv generalforsamling. 

 

Hilsen bestyrelsen for GRR4. 

  

 /kbc 


