
 

Referat RORK generalforsamling d.25/2-2020 
 

1. Valg af dirigent.  
Bestyrelsen foreslog Chris Stevens, der blev valgt. 

 
2. Bestyrelse aflægger beretning.  

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formanden.  
Vi har desværre ikke haft fyldte stalde i 2019, men elevskolen kører flot med stigende elevtal hen 
over året. Ridefyssen fortsætter med fremgang og har fortsat ønske om at udvide med flere hold. 
Men der skal både være heste og plads i hallen til flere timer. 
I 2019 blev Zakobo indført, som har lettet det, at holde styr på indbetalingerne.  
Økonomien er hjulpet godt af de penge, som er indtjent ved "Burgerflipperne”, strandrensning og  
”Jul på slottet”. 
Vi har startet springundervising igen efter en kortere pause.  
Der er købt seks elevhest i 2019, Montana, Noma, Hugo, Frida, Miss Knight og Revelate. 
Vi ønsker gerne flere opstaldere. Men vi har svært ved at tilbyde bedre forhold til bedre priser.  
Efter salget til kommunen har der været flere møder med kommunen, men der er endnu ikke 
afklaring om fremtiden for klubbens placering. 
Tak til alle frivillige hjælpere, store som små. 

 
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 
2019 går ud med underskud på -3.185,- 
Regnskabet har været ved revisionsfirma for opstilling og gennemgang. 
Regnskabet godkendt. 
 
Gennemgang af budget for 2020 

 
4. Behandling af indkomne forslag.  

Der er ikke modtaget forslag til dagsorden.  
 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 
Mette Stender Zacho - ønsker ikke genvalg 
Pia Rostgaard – ønsker ikke genvalg 
Christina Ryom Krogh – ønsker ikke genvalg. Har alligevel valgt at genopstille. 
Randi Dorthe Jensen – ønsker genvalg 
 
Af ny bestyrelsesmedlemmer blev der valgt: 
Chris Stevens 
Mette Holmgaard 
Jette Stevens 

 
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.  

1. Maria Hass Madsen 
2. Mette Stender Zacho 

 
7. Valg af juniorrepræsentant: 

Clare Stevens og Astrid Ultang 



 

 
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant: 

Der er fejl i indkaldelsen. Der benyttes revisorfirma som revisor og suppleant. 
 
9. Eventuelt: 

Aktivitetsudvalget arbejder med ideen om et tættere samarbejde med juniorudvalget.  
 
Forslag om ”begynderkursus” for elever, som står på venteliste. Det kan også være for forældre 
som har børn der skal starte på trækkerhold. 
 
Formanden takkede for god ro og orden. 


