
Generalforsamling BRI d. 23.2.2016 

Der bydes velkommen af Formand Knud Andersen og bestyrelsen foreslår Susanne 

Nielsen som ordstyrer.  

Ordstyreren erklærer generalforsamlingen lovlig varslet og giver herefter ordet 

videre til formanden. 

Knud Andersen beretter og reflekterer lidt over året der er gået. Der har været en 

dejlig masse aktivitet på hesteryg det sidste år og det kan vi se på de point vi indgiv 

til aktivitetstilskud. Klubben har også succes, vi har fyldte hold og der er venteliste 

på lørdags hold. Bestyrelsen retter stor tak til underviserne på vores 

holdundervisning. De gør et stort stykke arbejde. Pasning af hestene er også i top, 

det er meget sjældent at der er heste der er syge og de er alle flotte og i godt 

humør. Stor tak til Jonna der står for pasningen og også tak til de folk der passer 

hestene i hverdagen. Selvom der ikke har været stor aktivitet i form af 

bestyrelsesmøder, men derfor er det ikke fordi at bestyrelsen ikke laver noget, vores 

kasser sørger for at regnskabet går godt og ser godt ud og når vi skal have vores to 

årlige elevstævner bliver der hurtigt lavet tilmeldinger og program. Tak for det. 

Bestyrelsen retter ligeledes en tak til de folk der møder op og hjælper til vores 

arrangementer og når vi afholder arbejdsdage.  

Bestyrelsen retter opmærksomheden mod økonomien, vi skal være opmærksomme 

på at selvom det går godt, så kunne vi godt ønske os at der var lidt mere frirum så  

I fremtiden kunne bestyrelsen godt ønske sig at der blev mere fokus på 

markedsføringen. Linette har påtaget sig at opdaterer vores hjemmeside. Tak for 

det.  Det kunne være dejligt at der blev større mulighed for udvidelse, i form af 

eksempelvis en ridehal der kan bruges til opvarmning til vores stævner. 

Debat: Der er ingen indvendinger. Men Gunhild der tit hjælper i køkkenet, ønsker sig 

en ny vandhane i køkkenet. Dette er taget til efterretning. 

Formandens beretning er vedtaget med alle stemmer. 

Heidi Nørbæk beretter om regnskabet. Undervisningen går godt men det er gået lidt 

ned på halkort. Dette kan evt. skyldes at der ikke er helt så mange privatryttere som 

sidste år. Stævnerne har giver et lille overskud ligesom sidste år. Der er problemer 



med indberetningen til tilskud, da kommunen har problemer med deres systemer, 

så der er nogle penge der ikke er kommet ind endnu. Dyrlæge regningen er faldet og 

det passer godt med det vores formand berettede. Men til gengæld er 

smederegningen steget lidt, dette hænger sammen med at der er flere elevheste. 

Telefonregningen er faldet.  Vi har valgt at opsige vores abonnement, da ingen 

brugte telefonen. Vores OK tilskud er desværre faldet lidt og der er et fald i vores 

medlemmer i klub 25. Dette giver et lille underskud på ca. 8000 kr. 

Debat: Lone beretter at grunden til at vores OK tilskud er faldet, er at vi har fået 

færre nye kort oprettet. Grunden er at de dage hvor vi står ved tanken og prøver at 

få nye medlemmer er flyttet fra weekenden til hverdagen. Derfor er det svært at 

møde op på disse dage. Jonna har modtaget nye tilmeldinger og bestyrelsen tager 

en omgang mellem medlemmerne for at se om der er nogle der vil være med. 

Susanne tænker at grunden til at der er færre medlemmer i klub 25, hænger 

sammen med at der er fald i halkort indbetalingerne. Forsamlingen undrer sig over 

dette. Susanne og Jonna kigger på det og det tages op på næste bestyrelsesmøde. 

Kasserens beretninger er vedtaget med alle stemmer.  

Der er ingen indkomne forslag. 

På valg til bestyrelse. Heidi Nørbæk og Knud Andersen er på genvalg og de stiller 

begge op til genvalg. Forsamlingen samtykker. 

På valg til suppleanter er Linette Andersen og Annika Jensen. De stiller begge op til 

genvalg og forsamlingen samtykker. 

På valg til revisor er Ebba Weigelt. Hun stiller gerne op til genvalg og forsamlingen 

samtykker. Til valg af revisorsuppleant er Maibritt Eriksen, hun modtager ikke 

genvalg. Julie Tornsvad opstiller og forsamlingen samtykker. 

Ordstyren går herefter videre til punktet eventuelt. Annika vil gerne lave et 

arrangement for børnene. Hvor de møder op og pudser og ordner hovedtøjer og 

sadler. Jonna sørger for saftevand og kage til dem der møder frem. Susanne forslår 

at disse dage kommer til at ligge en fjorten dage inden vores stævner.  

Ordstyren takker forsamlingen og generalforsamlingen afsluttes. 



Ordstyrer: Susanne Nielsen_______________________________________ 

  


