Generalforsamling den 29. januar 2019 kl.19 i rytterstuen.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens/formandens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapport / regnskab.
4. Forelæggelse af budgetforslag
5. Fastsættelse af kommende års kontingent
6. Behandling af indkomne års kontingent
7. Valg til bestyrelse
8. Valg af suppleant
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10.Valg af diverse udvalg
11.Eventuelt
Ad1:
Lisbeth er valgt som dirigent.
Ad2:
Formandsberetning 2018
Så står jeg her igen....
Igen i år i den dejlige rytterstue som Karin og Svend Erik nu har lavet færdig og stiller
til rådighed. Og hvor er her blevet flot og heldigvis er den også blevet flittigt brugt i
årets løb.
Vi startede i det tidlige forår med en arbejdsdag, hvor vi som sædvanlig fik ryddet lidt
op og gjort klar til årets kommende arrangementer.
Det første arrangement skulle være forårsjagten. Men efter en frossen vinter og
efterfølgende smattede stier og veje blev den af sikkerhedsmæssige hensyn aflyst
Men så havde vi heldigvis kort efter vores forårs klubstævne. Igen en dejlig dag, dog
kunne der godt ønskes lidt flere startende ryttere.
Dernæst havde vi et ring og spring stævne som blev gennemført med god succes J
Og så havde vi tilmeldt os kommunens strandrensningsprojekt, hvor mange mødte op
for at give en hjælpende hånd. Det var en hyggelig aften som også gav godt i
klubbens kasse.
Traditionen tro havde vi ringridning og deltog i optaget til sommerfesten i Knebel og
det er jo altid sjovt for dem som er med.
I august holdt vi vores store Mols Bjerge Ridt som er en stor succes. Det er et
arrangement som kræver rigtig mange hjælpere. Men det er en dejlig dag for både
deltagere og hjælpere og der er kun positive tilbagemeldinger. Som sædvanlig er
ryttere udefra imponeret over vores fantastiske natur.
2. del af vores klubstævne blev desværre aflyst pga for få tilmeldinger. Til gengæld
havde vi senere to rigtige gode elevstævne med masser af glade ryttere
Efterårsjagten var der desværre også for få tilmeldt til.
I løbet af året har vi haft samarbejde med en gruppe under Mols i udvikling som har
haft dialog med nationalparken og naturstyrelsen om vores ride ruter i Mols Bjerge
som var delvis forsvundet pga alle de nye storfolde. Det er endt ud i, at der er lavet
nye ride ruter som blev indviet i starten af november. Det var fantastisk at så mange
ryttere fra hele området var mødt frem denne dag og deltog i arrangementet. Dejligt
at de trods alt har lyttet og prøvet at imødekomme os ryttere.
D. 1. december holdt klubben som noget nyt et distancestævne igen. Adventsridtet.
Igen en dejlig dag og vi håber bare, at når nu folk udefra har set/hørt, at man godt
kan ride i bakkerne på denne årstid, så vil der komme endnu flere næste år. For igen
var der kun positive tilbagemeldinger fra de deltagende.

Så sluttede vi af med den traditionelle julefrokost. Igen i år med rekordstor deltagelse
– hvor skal det ikke ende hvis der bliver flere og flere hvert år ;0). Som sædvanligt en
rigtig hyggelig dag.
Og ud over alle disse arrangementer har vi jo hele året igennem vores undervisning,
med vores trofaste undervisere, som stiller op uge efter uge. Og som noget nyt er
Lone også begyndt at undervise. Altid dejligt med nye kræfter og inspiration. Tak til
alle Jer undervisere.
Også tak til bestyrelsen. Det er måske svært for Jer medlemmer at følge med i hvad
vi egentlig laver. Ud over at blande os lidt i dagligdagen og ved diverse
arrangementer er der mange andre ting i støbeskeen. Vi har mange ideer og ønsker
om forbedringer og fornyelser. Men det meste koster mange penge. Derfor er der
gang i mange ansøgninger til diverse fonde og lign. hvor vi kan hente hjælp. Der er
bl.a. søgt til ny / reparation af barrieren, til ny springbane udenfor, til mindre ting
som kamera/videoudstyr og skærme som vi jo har fået og til flere andre ting. Vi har
fået nogle afslag og nogle tilsagn, men ikke nok til at sætte de store ting i gang
endnu, men vi er ikke færdige med at søge og har heller ikke fået svar fra alle endnu.
Også en stor tak til Karin og Svend Erik for at vi igen har måttet være på hos Jer og
alt det i gør for at forholdene bliver endnu bedre.
Jeg vil slutte med at sige, at det har været en fornøjelse at være en del af Syddjurs
Sportsrideklubs bestyrelse. Jeg har valgt ikke at genopstille denne gang, da jeg
personligt ikke har så meget overskud for tiden til at bidrage med de ting jeg gerne
vil. Derfor vil jeg hellere overlade pladsen til en anden og bruge energi på ridningen
og hestene i stedet. Det er jo nok i bund og grund det vi alle brænder mest for, men
som nemt vælges først fra, når man føler sig lidt presset i dagligdagen. Vi skal alle
huske, hvad der er vigtigt for os og jeg er sikker på, at ridning gør os glade og godt
tilpas. Så jeg vil stadig være at se i stalden og til diverse arrangementer. Tak for
denne gang og pøj pøj til den nye bestyrelse.
ABH 29.01.2019
Ad3:
Jannie fremlagde regnskabet for det forløbne år, som blev godkendt med et fint
overskud 12.128 i forhold til sidst når hvor der var underskud.
Bemærkninger - flot overskud og opbakning til arrangementer.
Sponsorskilte opfordrer vi til at spørge rundt omkring - der er altid plads til nye skilte.
Husk at skrive hvad der overføres for både ved MobilPay og via. bank - det kan være
svært at få overblik.
Louise har overtaget Conventus.
Kommunetilskudet til husleje er blevet mindre i forhold til 2017. Tilskuddet for 2018
skulle gerne give mere da der er flere medlemmer nu.
Ad4:
Budget godkendt
Ad5:
Bestyrelsen foreslår at der ikke sker ændringer i kontingent.
Forslag godkendt og kontingent forbliver uændret.
Ad6:
Ingen indkomne forslag i år.

Ad7:
På valg er Louise, Annette, Stine og Søren
Annette og Stine går ud af bestyrelsen. Jannie ønsker at fratræde som kasserer men
sidder med på sidelinjen.
Lone og Trine går ind i bestyrelsen.
Louise og Søren er genvalgt.
Ad8.
Rie og Elsa er valgt som suppleant.
Ad9:
Niels Jørgen er valgt til revisor og Inger som suppleant
Ad10:
Stævne udvalg:
Maria
Pernille
Karin er aktiv suppleant
Ungdoms udvalg:
Kristine
Søren tovholder
Der er ikke rigtig nogen opgaver pt. så der overvejes om det er bedre at sætte
udvalget på pause da der oftest laves stævner (elevstævner).
Terræn udvalg:
Karin, Dorthe, Line, Rasmus, Line og Niels Jørgen
Maria aktiv suppleant
Distrikt 12 udvalg:
Maria
Annette som suppleant.
Cafeteria udvalg:.
Lene
Jeanette
Bettina
Stine og Jette suppleant
Ad11:
Gave er givet til Karin og Svend Erik som tak for 2018
Æresmedlem 2018 🏅
Årets kandidater er:
Johanne Bakmann Sørensen
Niels Jørgen Møller Petersen
Louise Voigt Laursen
Maria Hovgesen
Jeg vil gerne indstille Johanne Bakman Sørensen til årets æresmedlem.
Johanne har rykket sig helt vildt sidste år. Hun har klaret sig super flot til diverse
stævner og har flyttet grænser i samme omgang.
Johanne er en pige man altid kan regne med og hun er altid i godt humør. Hun er god
til at hjælpe de små og er et stort forbillede for dem.
Johanne er en fantastisk sej pige og vi kommer til at savne hende efter sommerferien.
Derfor skal Johanne være årets medlem 2019.

Johanne Bakmann Sørensen for hendes gode tilgang til de små elever. Hun er altid
parat til, at give en hjælpende hånd. Det sidste år er har hun og hendes ridning
rykket sig i en positiv retning. Hun arbejder meget mere målrettet i sin ridning.
Johanne Bakmann Sørensen som gør en stor indsats for de yngste elever og er
altid klar på at hjælpe de små 👍og som har gjort store fremskridt med hendes ridning
i det sidste år🐎🐎🐎
Maria Hovgesen for hendes store arrangement i rideklubben, i forbindelse med
stævner osv. Hun er rigtig god at hjælpe andre ryttere hvis de har problemer.
Maria Hovgesen for hendes store arbejde med at lave stævne og hendes evne til at
hjælpe hvis vi har problemer med vores heste og hun er aldrig bleg for at hoppe op og
få hesten til at lystre.
Niels Jørgen Møller Petersen for hans store hjælpende hånd ved stævner og ikke
mindst hans hjælp med rytterstuen.
Vi gerne indstille Louise Voigt Laursen til årets æresmedlem.
Louise er altid glad og hjælpsom over for alle, store som små i stalden. Det er altid
rart at være i stalden, når Louise er der.
Hun udviser et kæmpe engagement i Rideklubben, såvel på Facebook som i
Nyhedsbreve m.v.
Louise Voigt Laursen for hendes store arbejde med at skaffe sponsor og sponsor
gaver.
Louise Voigt Laursen For hendes kæmpe arbejde med at skaffe sponsor til
arrangementer, samt for hendes store synlighed i klubben.
Valgt: Louise Voigt Laursen 🏅
Klub Mester 2018
Yasmin Fauerholm Kristensen - hest spring og dressur
Johanne Bakmann Sørensen - pony spring, dressur og distance
Stort tillykke til alle sammen 🏇🏇
Den 10. februar 2019 kommer der et arrangement vedr. ridefys.
Den 22. marts 2019 kommer dyrlæge Jens Kristoffersen og laver et foredrag - kom
gerne med forslag til emner.. mere info. kommer.
Ref. Louise Voigt Laursen

