
Generalforsamling BRI d. 14.februar 2017 

Der bydes velkommen af formand Knud Andersen og bestyrelsen foreslår Susanne 

Nielsen som ordstyrer. Forsamlingen samtykker. 

Ordstyreren erklærer generalforsamlingen lovlig varslet og giver herefter ordet 

videre til formanden. 

Knud Andersen beretter og reflekterer lidt over året der er gået. Året er gået som de 

foregående år og det betyder jo nok at det er fordi det kører stabilt. Bestyrelsen 

siger tak til dem der passer hestene og de underviserer der tager sig godt af vores 

medlemmer. Vi takker også for at stemningen i stalden, der altid er god, der er ikke 

sladder og dårlige miner og det er vi meget glade for. Formanden ligger op til en god 

snak vedrørende vores økonomi. Vi har haft år med underskud og det vil vi gerne 

have vendt de næste år. Dog er vores afskrivninger med til at vores likviditet er ok. 

Vi har vores elevheste, der ikke kan købes som helt unge da det er vigtigt at de har 

noget rutine bag sig. Derfor kan vi risikerer at vi mister dem pga. alder og vi har da 

også mistet en hest som Indi der var meget vellidt blandt vores ryttere.  Formanden 

beretter også om at vores tilskud fra kommunen har ændret sig, og det er nu 

teenagerne der giver flest tilskuds penge, så vi vil gerne have en god debat med 

gode forslag til hvordan vi kan få flere af de unge med i klubben. Vi må dog ikke 

glemme vores aktiviteter og vi kan nævne at vi allerede har planlagt stævner. Vores 

elevstævner har været en så stor succes at vi nu deler dagen op i to dage. Lørdag 

med westernklasserne og søndag med dressur, spring og ridefysklassen. Andre 

aktiviteter for året er Ring og Glid, Trailtræning, arbejdsdag hvor stedet bliver shinet 

op og et Loppemarked i juni. Vi har i det nye år nogle ønsker, blandt andet bedre lys 

i hallen og en udendørs trailbane.  

Debat om formandens beretning – Gunhild ønsker at datoen for arbejdsdagen 

kommer op i god tid, for der er flere forældre der gerne vil komme men ikke vidste 

hvornår det var sidste år. Jonna hænger opslag op i rytterstuen og det bliver 

ligeledes lagt på hjemmesiden. 

Formandens beretning er vedtaget med alle stemmer 

Heidi Nørbæk beretter om regnskabet 



Vi har en omsætning på knap 500.000 kr. herunder har med udgifter til elevheste, 

undervisere, dyrlæge, smed og vedligeholdelse af ridehal. Vores indtægter kommer 

fra tilskud fra kommunen, medlemskontingent, rideundervisning og facililitetskort.  

Vores tilskud er ændret, hvor vi nu får tilskud for medlemmer i stedet for aktiviteter.  

Vi er endt ud med et underskud.  

Kasserens beretning er vedtaget med alle stemmer 

Der er ingen indkomne forslag 

På valg til bestyrelse er Anja Nyhus, Lone Bech – Hansen og Rikke Aasager. Alle tre 

genopstiller og forsamlingen samtykker. 

På valg til suppleanter er Linette Andersen og Annika Jensen, Linette Andersen 

genopstiller, men det gør Annika Jensen ikke. Bestyrelsen foreslår Anette Simonsen 

og forsamlingen samtykker.  

På valg til revisor er Inger Mehlsen, hun stiller gerne op til genvalg og forsamlingen 

samtykker. Til valg af suppleant er Julie Tornsvad, hun ønsker ikke genvalg. 

Bestyrelsen foreslår Gunhild Feddersen og forsamlingen samtykker.  

Eventuelt – Der er ikke noget under eventuelt. 

Ordstyren takker forsamlingen og generalforsamlingen afsluttes. 

 

Ordstyrer:  

 Susanne Nielsen____________________________________________________ 

 


