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Referat
Dagsorden:

Af Generalforsamlingen BDR d. 10. Februar 2018 kl.
12.00
Generalforsamlingen blev åbnet af Formand Gitte B. Kaaris og
dernæst blev dagsordens punkt 1 Valg af Dirigent, og der blev
Jesper Dippel valgt.
Han konstaterede at Generalforsamlingen var varslet i tide, så var
formalia på plads og derefter direkte til Bestyrelsens beretning
som Formanden gav og det omhandlede de forskellige tiltag der
var sket i 2017, b.la stævnerne – Jubilæumsstævnet, Julestævnet
samt de ”jump for fun” stævner altså en-aften-stævnerne og at
det var de stævner der for alvor er dem vi er gearet til og gode til.
Ligeledes de forskellige vedligeholdelses opgaver der har været
såsom maling af rytterstue udvendig samt udebokse og
Dommertårn, samt opsætning af ny barriere
Vore Sponsorer blev rost både dem til Containeren samt de der
bakker os op til stævnerne.
Der blev nævnt de udfordringer klubben har haft i forhold til de
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få hænder der er og udfordringerne med færre opstaldere og
derved mindre indtægt i facilitetskontingent, men at noget af
dette rettes op af de flere udefrakommende ryttere der betaler for
at benytte sig af faciliteterne.
Samt det at en ny struktur i DRF gør at beløbet der skal betales til
dem er mindre og det kommer så medlemmerne til gode derfor er
medlemskontingentet sænket.
Der blev taget afsked med Bjarne Moos og Nana Holm som to
”gamle” kræfter i bestyrelsesarbejdet og der blev takket til
bestyrelsen og Glen og Lone for samarbejdet.
Beretningen blev godkendt.
Punkt 3 regnskabet, blev forelagt af Kassér Bjarne Moos og denne
blev gennemgået og godkendt.
Der blev ekstraordinært i 2017 fastsat kontingent af bestyrelsen til
120,- kr pr, medlem for medlemsskabet for 2018 da det var
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nødvendigt at tage stilling til hurtigt da DRF satte gebyret ned fra primo 2018, og der skulle meldes
ud og reklameres for vores klub for tegning af flest mulige medlemmer inden alle andre klubber
gjorde det samme.
Der blev behandlet et indkommet forslag fra Bestyrelsen, nemlig at den nye bestyrelse, kan oprette
en klub der ”kun” er en stævne klub og som ikke nødvendigvis skal være en klub med lokaletilskud
fra kommunen. Derved undgår bestyrelsen at skulle søge om tilskud og indberette til kommunen og
der vil være færre faste opgaver for bestyrelsen og derved mere overskud til at koncentrere sig om
stævnerne, samt langt mindre udgifter til vedligehold og ingen husleje udgifter og derved en
enklere klub at administrere rent regnskabsmæssigt for en ny bestyrelse. Forslaget blev vel mødt og
det er så op til den nye bestyrelse om de ønsker at bruge dette forslag.
Valget til bestyrelse blev sådan at der blev valgt 3 nye medlemmer som er: Kristina Wintherskov,
Nina Sørensen og Betina Nielsen – som formand blev valgt: Kikki Ehlers og som suppleanter blev
valgt: Gitte B. Kaaris og Anders Grønborg.
Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde med Kassér og Næstformand.
Der blev valgt Revisor: Jonas Holm Moos og som revisorsuppleant: Bjarne Moos
Der blev talt løst og fast under punktet evt.
Generalforsamlingen afsluttedes med Boller, Kakao, Kaffe og kage.
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