
Generalforsamling d. 28/2 2012 i Brædstrup Rideklub. 

 
 
Formand Majbritt Eriksen byder velkommen og bestyrelsen anbefaler Knud Andersen som 
ordstyrer. Forsamlingen vælger Knud Andersen som ordstyrer og generalforsamlingen erklæres for 
lovligt og varslet i tide. 
 
 
Formanden beretter (se vedlagte bilag, Formandsberetning) 
Debat og Formandens beretning bliver vedtaget. 
 
 
Kasser Rikke Aasager fremlægger regnskabet for 2011 (se bilag, Regnskab for 2011) 
Regnskabet til afstemning og godtages ligeledes af forsamlingen. 
 
 
Kontingentet diskuteres og det vedtages at kontingentet sættes op pr. 2013 med 50 kr. pr. år. 
 
Ordstyrer spørger om der er nogle indkomne forslag og det er der ikke. 
 
 
Majbrit Eriksen samt Mogens Kortnum er på valg og ønsker ikke at genopstille. Der er 2 nye 
kandidater til bestyrelsen. Maijkenn Skovbo og Heidi Nørbæk, begge vælges af forsamlingen for en 
2 årig periode.  
Som suppleanter til bestyrelsen vælges Knud Andersen som første suppleant og Maja Ankersen 
vælges som anden suppleant. 
 
Revisorer vælges og det bliver Gunnar Bennetsen og Ebba Weigelt. Som suppleant til revisor 
vælges Majbrit Eriksen. 
 
Eventuelt: 
Lone Beck-Hansen fortæller om aftalen med Ok benzin og opfordre til at man får sig et Ok kort, 
ligeledes er der en kampagne for uddeling af Ok kort d. 7 april ved Superbrugsen og det besluttes at 
man møder op med et par ponyer. 
 
Der er repræsentantskabs møde ved Dansk Rideforbund og der spørges fra bestyrelsens side om der 
er nogle der evt. kunne deltage eftersom der er en vigtig afstemning på mødet. Lene skovgaard 
melder sig og klubben tilbyder at betale evt. udgifter. 
 
Lone Beck-Hansen fortæller om sponsor aftale ordningen og opfordre til at medlemmerne husker på 
ordningen når de taler med div. erhvervs drivende i området. 
 
Ride lejren fra sidste år drøftes og det viser sig at vi er velkomne på sidste års destination. Til 
ridelejr 2012 melder sig Maijkenn Skovbo, Bettina Godskesen, Rikke Aasager og Lene skougaard . 
 
Ordstyreren takker for mødet og dette hæves.       
Sekretær Lone Beck-Hansen 


