
Generalforsamling Brædstrup Rideklub d. 12. marts 2014  

Der bydes velkommen af Knud Andersen og bestyrelsen foreslår Susanne Nielsen 

som ordstyrer hvorefter forsamlingen samtykker. 

Ordstyreren erklærer general forsamlingen lovlig vaselet og giver her efter ordet 

videre til formanden. 

Knud Andersen beretter og reflekterer lidt over året der er gået og ser på året 2014 i 
forhold til 2013. Hvor aktivitetsniveauet er sat lidt ned i forhold til sidste år for at 
holde udgifter lidt nede. 
Vi har fået ny lørdags underviser i 2014 og det er gået rigtig godt, vi takker for det 
gode arbejde fra Annika. 
Der berettes om årets aktiviteter, vi har bl.a. haft 2 elevstævner og et stort 
fødselsdagsstævne. Vi har ligeledes haft et træningsstævne med reining og vi har 
været nede i byen og ved børnehaven for at trække med ponyer og heste. 
Vi har i bestyrelsen prøvet at finde ud af en måde at lette det administrative arbejde 
og arbejder på at få et system op at køre der kan lette det arbejde. 
Der takkes for den gode stemning og det gode arbejde der lægges i klubben. Der 
takkes for at medlemmerne er i vores klub. 
 
Ordstyren spørger om forsamlingen kan godkende formandens beretning og 

forsamlingen samtykker.  

Ordstyren giver ordet til kasserer Heidi Nørbæk som gennemgår regnskabet. 

Ordstyren spørger forsamlingen om de kan godkende regnskabet og forsamlingen 

samtykker 

Ordstyren spørger om der er indkomne forslag og bestyrelsen har ikke modtaget 

nogen. 

Til valg af bestyrelsen er Knud Andersen og Heidi Nørbæk, Bestyrelsen har på 

forhånd givet udtryk for at de gerne stiller op til genvalg som en samlet bestyrelse 

og de vælges herpå af forsamlingen. 

Til suppleant posterne genopstiller Linette Andersen som første suppleant og vælges 

af forsamlingen Katja Bethnas opstiller som 2. suppleant og vælges af forsamlingen. 



Til Revisorposten genopstiller Ebba Weigelt og vælges af forsamlingen. Morten 

Hestehaven er til valg i 2015. Maibritt Eriksen genopstiller som revisor suppleant og 

vælges af forsamlingen.  

Ordstyren går herefter videre til punktet evt.  

Der er ikke nogen der har noget under evt. 

Ordstyren takker forsamlingen og general forsamlingen afsluttes. 

 

 

 

Dirigenten: Susanne Nielsen  __________________________________________ 

 

 


