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1. Valg af dirigent.  
Bestyrelsen foreslog Lene, der blev valgt. 

 
2. Bestyrelse aflægger beretning.  

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formanden.  
Året var startet med ikke fyldte stalde og sygdomsramt personale. Der måtte trækkes på vikarer og 
frivillige hjælpere hen overforåret - tak for indsatsen. 
Fra oktober har der været 3 ansatte i staldene, som dækker ugens 7 dage. Det fungerer godt. 
I juni startede ridefys op. Det var en hård start. Der var mangel på hest, da vi sagde farvel til 3 
elevheste og flere af hestene var halte hen over sensommeren. Men nu er Lene godt i gang. Tak til 
klubben for den gode modtagelse I har givet til Lene og hendes hjælpere. 
Sportsudvalget og sponsorudvalget har igen gjort det godt med gode stævner og indtjening. Tak til 
alle, som har hjulpet, samt til alle vores sponsorer.  
"Burgerflipperne" har igen været en succes, selvom det har været hårdt at finde hjælpere. Tak til de 
frivillige, som har deltaget. 
Ponytrækning til Jul på slottet, lykkedes det igen at gennemføre. Tak for hjælpen. 
Det har været et hårdt år for bestyrelsen. Line trådte ud af bestyrelsen midt i perioden. Karin har 
været sygemeldt. Det har været medvirkende til, at bestyrelsen ikke har nået det, de gerne ville.  
 
Lene Friis takker for modtagelsen af ridefys.  

 
3. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse. 

Anne Louise gennemgik regnskabet på vegne af kassereren som var fraværende. 
Der var ønske om flere detaljer i regnskabet. 
Eftersom 2017 gik ud med underskud, var der tvivl om regnskabet kunne godkendes af 
medlemmerne.  Regnskabet blev godkendt. Der er forslag om at indkalde medlemmerne til møde 
med præsentation af halvårs-budget-opfølgning (medio august 2018), som der blev gjort i 2017. 
Forslag vedtaget. Bestyrelsen indkalder. 

 
4. Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsatser – Godkendt. 
 

5. Behandling af indkomne forslag.  
Bestyrelsen ønsker ændring af § 8 med udvidelse af bestyrelsen til 7 medlemmer. Forslag vedtaget. 

 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 
Karin Jensen - ønsker ikke genvalg 
Line Larsen - udtrådt af bestyrelsen 
Randi Jensen - ønsker genvalg 
 
Af ny bestyrelsesmedlemmer blev der valgt: 
Kaja Villefrance 
Mette Stender Zacho 
Christina Ryom Krogh 
 
For at indtræde i bestyrelsen skal man have været medlem af klubben minimum 3 mdr. Der er 
ønske fra medlemmer om at ændre dette i vedtægterne ved aftenens møde. Det var ikke en 
mulighed, da ændring af vedtægter skal fremgå som et punkt på dagsordnen.  

 



 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.  
1. suppleant - Pia Rostgaard blev genvalgt 
2. suppleant – Annie Ilsøe Hougaard blev valgt 

 
8. Valg af juniorrepræsentant: 

Nanna Ring blev valgt 
Valg af Juniorsuppleant: 
Isabel Mogensen 

 
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.  

Frederik Nielsen og Jens Anders Olsen ønsker ikke genvalg 
Mimi Shin Jensen blev valgt. Der skal findes en kandidat mere.  
Der skal findes en revisorsuppleant 

 
10. Eventuelt. 

 
Der er forslag om, at nedsætte nye udvalg som f.eks. aktivitetsudvalg og "fædreudvalg". 
Bestyrelsen vil arbejde videre med ideerne, når de er konstitueret. Medlemmer er også velkommen 
til at tage initiativ til at oprette nye udvalg. 
 
Der er ønske om opslag i hallen/stalden ved aktiviteter, så de ikke kun annonceres på FB og 
hjemmeside.  
Det vil bestyrelsen arbejde videre med.  
 
Der er spørgsmål til om der etableres nye græsfolde i år. Det afhænger af, hvordan økonomien ser 
ud i løbet af foråret.  
 
Lene informerer om, at der pt. mangler en instruktør for ridefys. efter Katja er stoppet. Lene har 
dispensation til at fungere uden instruktør for en tid. Lene opfordrer til at tage uddannelsen som 
ridefys. instruktør. 
 
Der har været henvendelse fra beboer på Tendrup Møllevej omkring hestepærer på stierne i 
området, som ikke fjernes. Der er forslag om at rette henvendelse til grundejerforeningen for 
indgåelse af aftale om, hvor der må rides i området.  
 
Pia informerer om mulighed for nye "burgerflipperjobs". Vi har fået tilbudt d. 2/6, som er samtidig 
med Rosenholm Festival og 21/7 som er i sommerferieperioden.  
Der undersøges om det er muligt at samle nok til at stille hold til et af arrangementerne.  
   
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 


