Referat fra Generalforsamling i VEST 2017 Vestjysk Sports-og Terrænrideklub
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Regnskab/budget forelægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand.
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af juniorudvalg
10. Valg af 2 revisorer og 1 juniorsuppleant
11. Sammensættelse/oprettelse af de forskellige udvalg – herunder beretning
12. Valg af distriktsrepræsentant
13. Eventuelt
Ad. pkt. 1. Bestyrelsen foreslår Maja som dirigent og Inger som referent. Vedtaget.
Ad pkt. 2. Beretningen som er en Powerpoint præsentation fremvises og der opfordres til spørgsmål
og kommentarer. Godkendt.
Ad pkt.3. Regnskabet og budgettet gennemgås af kassereren Helene Flyvholm. Regnskab for Romridtet fremlægges af Inger og Regnskaber for de to Feldborg-ridt fremlægges. Alle regnskaber
godkendes.
Ad pkt.4. Bestyrelsen foreslår at fortsætte med det nuværende kontingent på 250 kr. pr. år. Drøftelse
af om det evt. er muligt at lave et familiekontingent for at tilgodese dem med flere mindre børn.
Formanden påpeger at det ikke er muligt p.g.a. kontingent til Rideforbundet og Distriktet.
Ad. pkt. 5. Der er ikke indkommet forslag udover bestyrelsens vedr. vedtægtsændring således:
§ 7, stk. 4
 Nuværende tekst:


Er kontingentet ikke betalt senest 1 måned efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder
ophøre, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance.

 Ny tekst:
 Er kontingentet ikke betalt senest 1 måned efter forfaldsdato, ophører medlemmets rettigheder, og
vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance.
Begrundelse:
Det skal være mere tydeligt at rettigheder ophører ved manglende betaling, og må ikke være et ”måske”.
Gyldig udmelding skal ske skriftligt til kassereren senest 1. december.
Kassereren har et stort administrativt arbejde omkring årsskiftet og reglerne bliver nød til at være mere
klare.
Forslaget vedtaget.
Ad pkt.6 Valg af formand. Malene Møller er på valg og ønsker ikke genvalg. Cecilie Næss Damm
opstiller og vælges.
Ad. pkt.7. Inger Skov og Christina Smed stiller op og vælges.
Ad. pkt. 8. Valg af suppleanter. Britta Evers Kjær Lund er på valg og ønsker ikke genvalg. Henriette
Krogager ønsker at udtræde som suppleant. Malene Møller vælges som 1. suppleant og Jan Stougaard
vælges som 2. suppleant.
Ad. pkt. 9 Juniorudvalget, Julie Holmgaard og Charlotte Flyvholm er begge på valg, begge er fyldt 18
år. Brit Dorn og Amalie Krogager-Nielsen vælges til Juniorudvalg.
Ad pkt. 10. Revisorer Annebeth Abrahamsen og Ole Hansen er begge på valg og ønsker genvalg. De
vælges. Revisorsuppleant Dorris Mikkelsen er på valg og ønsker genvalg og vælges.
Ad. pkt. 11 Beretning og oprettelse af udvalg:
TREC: Malene Møller orienterer. Stævne sidste år blev aflyst. p.g.a. for få tilmeldinger. I år laves der
stævne d. 6. maj. Træningen starter op igen her i foråret. Udvalget består af: Malene Møller og Helene
Flyvholm
Arbejde fra jorden/Agility: Christina Smed orienterer. Agilitystævnet og træningen forud er gået
rigtig godt. Der var omkring 70 starter til stævnet. Det var fint at være hos Stald Viborg. Der
planlægges træninger i marts og april på Stald Viborg og et eller to stævner, med Christina Smed som
”træner”/ tovholder. Udvalget består af Christina Smed, Annebeth Abrahamsen, Cecillie Næss Dam og
Inger Skov.
Distance: Annebeth orienterer. Der blev afholdt tre stævner i 2016, Et Rom-ridt og to i Feldborg.
Stævnerne i Feldborg har Patricia Pilborg som tovholder og ved Rom ridtet 2017 er det Annebeth
Abrahamsen og Cecilie Næss Dam. Inger Skov ønsker i 2017 at holde fri fra arrangørarbejdet. I 2017

laves der også Vendelbo-ridt i klubbens navn. Udvalget består af Annebeth Abrahamsen og Cecilie
Næss Damm
Rideture: Cecilie beretter, mange gode ture med varierende tilslutning. Der vil igen blive arrangeret
onsdagsture og søndagsture snarest. Og selvfølgelig de traditionelle Lyserød, jule og Champagnegallop
m.v. Udvalget består af: Cecilie næss Dam og Inger Skov
Sommerfest: Cecilie beretter. Skøn sommerfest hos Cecilie og Solvej Næss, med ridetur først i Husby.
Spring/jagt: Karina Legowski Mynster Holm vil arrangere træning i terrænspring hos Hanne Wind
Ramsgård og en træningstur på de faste forhindringer/bane i Hodsager. Der spørges til afholdelse af
ringridning, Maja Ditte Vejen jensen vil gerne hjælpe med at arrangere. Udvalget består af: Karina
Legowski Mynster Holm, Connie Jeppesen og Maja Ditte Vejen Jensen.
Dressur: Udvalget: Julie Holmgård. Julie beretter at hun har fundet et sted vi evt kan afhold et stævne.
Arbejder videre med dette.
Ridestier: Ole Hansen orienterer. Der blev afholdt flere arbejdsdage hvor der blev klippet og malet
hestesko. Rigtig hyggeligt. Problemet med at Moutainbikerne overtager dele af rideruterne er der
endnu ikke klaget over skriftligt til skoven. Inger og Annebeth tager sig af dette.
Kørsel: Jan Stougaard beretter. Der er lavet tre køreture med stor tilslutning af både kørende, ridende
og passagerer i vognene. Der laves flere af disse i 2017. Udvalg: Jan Stougaard og Verner Brun.
Udvalgene Ridestier og Kørsel slås sammen til Kørsel og rideruter, Udvalget består af.:Jan Stougaard,
Verner Brun, Ole Hansen og Maja Flarup (rideruter)
Ad pkt. 12 Distrikts repræsentant Anja Sørensen er på valg, ønsker genvalg, genvalgt.
Ad pkt. 13. Eventuelt. Logoer kan købes hos Maja Flarup. Lille 50 kr. og stor 60 kr. Overskud fra
Feldborg ridtet 3000 kr doneret til klubben til gavn for klubbens medlemmer, der opfordres til at
komme med forslag til hvad de skal bruges til.
Helene Flyvholm orienterede om at hun er ved at undersøge muligheden for at klubben bliver medlem
af Dansk Handicap Idrætsforbund, det er gratis det føste år. Så må vi derefter tage stilling til om det
skal fortsætte. Vi har enkelte handicapryttere i klubben.
DRF 100 års Jubilæum, Inger orienterer. Der laves åben rideklub over hele landet d.26. august 2017. I
den anledning laver vi fælles ridetur med efterfølgende grill og hygge. Der vil være mulighed for at
prøve TREC og Agility forhindringer. I anledning af DRF 100 år jubilæum, har rideforbundet lavet en

konkurrence, hvor klubber kan samle point i løbet af året og evt. vinde fine præmier til klubben.
Breddeaktiviteter er med her og der opfordres til at deltage i klasserne der er udskrevet til det. Kan
ses på rideforbundets hjemmeside.
Animaglyph d. 16.juni i Husby med Odinteateret. VEST deltager Infomøde d. 14. marts. Der vil blive
afholdt øvedage. Kontaktpersoner: Malene Møller og Inger Skov
Ryttermærker: der skal findes en underviser.
Jan Stougård beretter at der vil blive lavet et arrangement med TREC for kørefolket.
Verner Brun opfordrer til at deltage i kørefolkets Pinsetur, alle er velkommen.

Ref. Inger Skov

