Referat fra generalforsamling torsdag den 25.2.2016

Mødet startede kl.18 i cafeteriet med fællesspisning.
Omkring 30 personer mødte op
til gammeldags oksesteg med waldorfsalat m.m. fra Løkken Badehotel pris kr. 50.
Kl. 19 startede generalforsamling med dagsorden ifl. Vedtægterne kan ses på
www.vror.dk
Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Erik Mølgaard Pedersen, dette blev godkendt med klapsalver.
Årsberetning
Ved Ellen Hyldgaard Thomsen
Hele beretningen blev udleveret til alle fremmødte og kan i øvrigt også læses på vores
hjemmeside
Beretningen blev godkendt.
Regnskab
Birger Nielsen fremlagde regnskabet.
Kan ses på vores hjemmeside.
Der blev et lille overskud på kr. 1358,05 hvilket vi er meget stolte af, da året ikke har
været præget af voldsom mange arrangementer, men der har været næsten fuld stald i
efteråret..
Regnskabet blev godkendt
Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog fastholdelse af nuværende pris, hvilket blev godkendt.
Indkomne forslag
Bestyrelsen havde ikke modtaget noget, og fremlagde heller ikke selv nye ændringer til
gældende vedtægter.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlemmer på valg er
Lisa Taagaard, Erik M. Pedersen og Ellen H. Thomsen alle tre modtog genvalg.
Valg af suppleanter til bestyrelsen
På valg er Ghita Thorup Nordtorp og Mette Kjærsgaard Zanani
Mette modtog genvalg medens Ghita gerne grundet begrænset tid ønskede at stoppe.
Ghita ville dog fortsat gerne hjælpe os med at lave forskellige reklame opslag for Vror
Hvilket vi takker meget for.
Ellen forslog at bestyrelsen blev udvidet med tre eller flere hvis der var nogen som
gerne ville være med, var det bare at sige til.
I klubbens vedtægter fremgår det at der mindst skal være 5 bestyrelsesmedlemmer, men
vi må gerne være flere.
Mia Hansen, Anne Langke og Sanne Brasholt ville alle tre gerne være med i
Bestyrelsen rigtigt dejligt.

Valg af juniorudvalg

Alle ville gerne genvælges, rigtigt dejligt.
Der blev nævnt hvor meget vi kommer til at savne Henriette Mortensen, der desværre
ikke er blandt os mere.
Juniorudvalget består af
Petrea Hyldgaard Thomsen, Amalie Kjærsgaard Zanani, Sofie Kjærsgaard Zanani,
Cecilie Balleby, Marlene Langke og Pernille Jørgensen.
Valg af revisor
Jørgen Nielsen og Niels Nielson modtog genvalg.

Valg af revisor suppleant
Der blev aftalt, at det var der ikke behov for.
Ordstyrer spurgte om der var spørgsmål
Det var der ikke, men Kirsten Bundgaard kom med ros til den siddende bestyrelse for
det gode sammenhold og fremgang i klubben.
Vi takker.
Hermed var den officielle del overstået.
Kaffe
Den nye bestyrelse satte sig sammen for at fordele kasketter
Formand Erik M. Pedersen
Næstformand Lisa Taagaard
Kasserer Ellen H. Thomsen
Sekretær Anette Taagaard
Medlem Charlotte Dam Christensen
Medlem Sanne Brasholt
Medlem Mia Hansen
Suppleant Mette Kjærsgaard Zanani
Suppleant Anne Langke
Der blev talt om at Lisa fortsat skal stå for rideundervisning, ridelejre m.m.
Anne Langke, Marlene har part derfor kommer de meget i stalden og er parat til at
bestille træpiller og hø, når det er nødvendigt.
Evt. rette foldplaner.
Mette holder øje med foder til skoleponyer og fylder op når det er påkrævet.
Ellen retter ny bestyrelse til ved kommunen, Dansk rideforbund og på vores
hjemmeside.
De nye medlemmer bliver knyttet på vores facebookgruppe, dette klarer Ellen også.
Næste møde bliver aftalt via facebookgruppen.

