
 

Referat RORK generalforsamling d.5/3-2019 
 

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

 
2. Bestyrelse aflægger beretning.  

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formanden.  
På personaledelen i stalden har der været en del udskiftning i løbet af 2018. Vi har nu fået 
sammensat et rigtig godt hold til at varetage stalden. I 2018 var timerne i stalden fordelt på 3 
medarbejdere alle ugen dage. Nu er det ændret til 2 i hverdagen og 2 andre som dækker 
weekenderne.  
Elevskolen kører flot med stigende elevtal hen over året og vi har også fået gemmeført at al 
undervisning nu aflønnes af klubben. 
Ridefyssen fortsætter med fremgang og har udvidet siden starten.   
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. 
Der har været afholdt ridelejr med stor succes. Tak til alle som hjælp med at gøre måde mini- og 
maxi lejren til en succes.  
Bestyrelsen måtte tage beslutningen om at opsige nogle opstaldere, som alle rejste i slutningen af 
året. 
Vi har også måtte sige farvel til 3 elevheste, 1 pga. alder og 2 pga. skader.  
Klubben fik etableret vand på folde og nyt hegn til den lille ridebane. Tak til alle, som gav en hånd 
med i sommervarmen.  
Bestyrelsen takker for året der er gået og ser frem til det nye år, som vi synes er kommet rigtig godt 
i gang. 

3. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse. 
Anne-Louise fremlægger regnskabet 
2018 går ud med overskud på knap 20.000. 
Regnskabet har været ved revisionsfirma for opstilling og gennemgang. 
Regnskabet godkendt. 
 
Gennemgang af budget for 2019 

 
4. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsatser – Godkendt  
Ændringen af kontingent efter ekstra ordinær generalforsamling træder nu i kræft.  

 
5. Behandling af indkomne forslag.  

1. Årlig betalt frokost til bestyrelsen - forslag indsendt af Pia Rostgaard 
Forslag godkendt. 

 
6. Salg af Møllegården. 

Per og Frank Laursen har solgt Tendrup Møllegård til kommunen.  
Salget til kommunen ændrer ikke forholdet, det kører uændret i forhold til drift. 

 
 
 
 



 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 
Kaja Villefrance - ønsker ikke genvalg 
Pia Rostgaard – ønsker genvalg 
Knud Damgaard - ønsker genvalg 
 
Af ny bestyrelsesmedlemmer blev der valgt: 
Pia Rostgaard genvalgt 
Knud Damgaard genvalgt 
Der mangler et nyt medlem til bestyrelsen. Bestyrelsen modtager gerne henvendelser fra 
medlemmer, som ønsker at indtræde i bestyrelsen. 

 
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.  

1. Marlene Ulstrup Hansen 
2. Natascha Marquardt Christensen 

 
9. Valg af juniorrepræsentant: 

Der skal vælges nye repræsentanter. 
 

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant: 
Bestyrelsen foreslår at benytte revisorfirma som revisor og suppleant – Godkendt. 

 
11. Eventuelt: 

Genopfrisk af reglen for spring om søndagen. Der skal meldes ud senest om fredag på tavlen og på 
FB, hvis der skal springes.  

 
Ønske om tøj med logo. Aktivitetsudvalget vil undersøge priser og sortiment.  

 
Forslag om at møde op ved distriktsråd generalforsamling 27. marts for aktivitets- og klubliv i 
Syddjurs kommune.  
 
 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 


