Referat af generalforsamling i ARVAKUR d.6.februar 2013

1.Indskrivning og kontrol af stemmeret.

2.Valg af dirigent og referent.
Dirigent Bjørn Andersen. Referent Lisbet Tørsleff. Dirigenten konstaterer at
generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

3.Formandens/bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Formanden lagde ud med at konstatere, at klubben nu har ca. 100 medlemmer,
hvilket er meget tilfredsstillende. Til gengæld har tilslutningen til de fleste af årets
arrangementer været beskeden, hvilket har medført enkelte aflysninger. Især var det
ærgerligt at voksenridelejren måtte aflyses. Formanden mener, at det til dels kan
forklares med konkurrencen fra naboklubben Faxi, som har afholdt en del rideture i
Odsherred. Dertil kommer uheldigt sammenfald med Vig Festivalen samt dårligt vejr
ved julerideturen. Til trods for beskeden tilslutning har alle arrangementer været
hyggelige for de fremmødte. Derefter takkede formanden webmasteren for det store
arbejde hun har stået for samt bestyrelsen for vel udført arbejde.
Beretningen gav anledning til en del diskussion og forslag til fremtidige
arrangementer. Der var ros til bl.a. rideturen i Sandflugtsplantagen, som også havde
mange deltagere. Også klubbens arrangementer i Barkladen blev rost. Nogle
medlemmer gav udtryk for, at de har haft svært ved at finde ud af hvornår der var
rideture, til trods for at de var annoncerede både på hjemmesiden og på Facebook.
Også den omstændighed at der har været tilmeldingsfrist til visse arrangementer er
kommet bag på nogle medlemmer. De manglende tilmeldinger har så ført til aflysning,
hvilket måske ikke havde været nødvendigt. Forklaringen på aflysningen af
voksenridelejren er at tilrettelæggelsen kræver en hel del arbejde, som jo ville være
spildt, hvis der ikke dukkede et passende antal ryttere op.
Medlemmerne opfordredes til at indlevere deres mail-addresser, så de kan modtage
nyhedsmails, bl.a. påmindelser om kommende arrangementer.
Formandens beretning blev godkendt.

4.Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Kassereren gennemgik regnskabet, som blev godkendt.

5.Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år.
Herunder fastsættelse af kontingent.
Finn forelagde forslag til det kommende års budget. Der vil være udgifter til
generalforsamling, rideture, foredrag el. lign. arrangementer, kontingent til DI og
gebyr til banken.
Udgifterne hertil anslås til kr. 15.000.
Kontingentindtægterne anslås til kr. 8.000.
Der er penge på kontoen til at dække de estimerede udgifter.
Ingen kommentarer til budgetforslaget, som blev vedtaget.

6.Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen har stillet forslag til ændring af vedtægterne. Forslagene har været
offentliggjort på hjemmesiden. Ifølge forslaget vælger generalforsamlingen ikke en
formand for klubben, idet bestyrelsen konstituerer sig selv.
Ændringsforslagene blev vedtaget.

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år. Der skal vælges tre nye
medlemmer. Leif, Karola og Lisbet ønsker ikke genvalg.
Følgende blev valgt:
Vibeke Monberg
Bjørn Andersen
Malene West

8.Valg af to suppleanter for et år.
Følgende blev valgt:
Nina Haugaard
Josefine Elsing

9.Valg af revisor og revisorsuppleant.
Kirsten Jensen og Kim Andersen.

10. Eventuelt.
Der blev fremsat en del ideer til fremtidige aktiviteter fra bestyrelsesmedlemmer såvel
som menige medlemmer af klubben. Ideerne gik på dels rideture dels andre typer af
arrangementer. Det være sig klubaftener med foredrag, undervisning i jordarbejde
med hesten, fodring m.m.
Der var også forslag om at leje OHRs baner i Hønsinge til aktiviteter.
Arvakurs medlemskab af DI var også genstand for debat. Det skønnes dog, at der er
en del fordele ved at forblive medlemmer.
Da klubben ikke råder over et klubhus, kan vi anmode kommunen om at stille lokale
til rådighed for klubaftener o.lign.
Bestyrelsen blev opfordret til at arbejde på en stafetridning i forbindelse med
åbningen af den nye etape af rute 21 i efteråret 2013.
Da vores webmaster, Birgitte, ønsker at stoppe, blev Josefine Elsing valgt som afløser.
Klubben takker Birgitte for det store arbejde med at redigere hjemmesiden.
Til slut takkede generalforsamlingen den afgående formand for det store arbejde han
har gjort for foreningen. Også de afgående bestyrelsesmedlemmer blev takket for
arbejdet.

Referent

Dirigent

Lisbet Tørsleff

Bjørn Andersen

