Generalforsamling søndag d. 4.marts
2018
1. Valg af dirigent
- Jonas Caben Iversen
2. Bestyrelsens beretning v. Jan Caben Iversen
3. Fremlæggelse af foreningens regnskab v. Ejna Beck
- Godkendt
4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering v. Ejnar
Beck
5. Fastlæggelse af foreningens medlemskontingent for året
2019. Bestyrelsen foreslår at kontingent for 2019 fastsættes
til 200 kr.
- Foslag om f.eks. 100 kr. pr hest der deltager
- Geografien, nogle langt væk fra.
- Spørgsmål om dialog med RVC om tilskud f.eks. til kørsel
- Det handler om at styrke hestedelen og lysten til at tage
sin hest med i uge 30.
- Bestyrelsens forslag er godkendt
6. Indkomne forslag
- Ingen forslag modtaget
7. Valg til bestyrelse og suppleant, samt ungeobservatører
- Ejnar Beck, Søren Dons og Jan Caben Iversen genvalgt til
bestyrelsen.
- Verner Ibsen genvalgt som suppleant
- Ungeobservatør ingen valgt. Bestyrelsen undersøger
hvem der er aldersgruppen 14-25 år og kontakter dem
om der kan skabes en ungegruppe.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
- Claus Davidsen er genvalgt som revisor
- Ulla Haldborg genvalgt som revisor suppleant.
9. Revision af foreningens værdigrundlag JF § 3
- Ingen ændringer eller forslag
10.Eventuelt
- Ejnar Beck, børneattester skal der laves nye, de bliver
tilsendt digitalt i eboks. Godkendes den ikke inden for 14
dage er man ikke længere medlem af klubben. Klubben
indhenter børneattester hvert 3. år og ved nye
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medlemmer. Ejnar kontakter medlemmer for at få de 4
sidste i cpr nr.
Ejnar Beck. Medlemskort bliver udsendt pr.mail på pdf.
Man skal selv printe. Skal vises i butikken og så kan man
få fornyet eller medlemskort.
Dreki medlemmer har tidligere været velkomne i uge 42
og prøve at være med de 2 dage. Foreslår tøj til udlån i
klubben. Hvilken str, hvem skal sy, hvem skal
vedligeholde. Indlæg i bladet som appetitvækker. Der kan
lejes tøj ved historikum.
Nye medlemmer som ikke har hest. Kan optages ifølge
vedtægterne. Der er nedskrevet at hvis der mangler
heste, kommer hestedeltagere i første række, som
deltagere i uge 30. Bestyrelsen har talt om man skal
have hest for at blive medlem. Svær balancegang.
Bestyrelsen vil undersøge hvilke grupper har RVC som
ikke er hestegrupper.
Arbejdsopgaver sendes ud sammen med tilmelding til
uge 30. Man kan ønske hvad man vil på. Alle tildeles
opgaver.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen
sig således.
Formand: Jan Caben Iversen
Næstformand: Søren Dons
Kasser: Ejnar Beck
Sekretær: Lene Frøkjær Ibsen
Bestyrelsesmedlem: Kim Bachman Iversen

