Generalforsamling søndag d. 10-03-19
1. Valg af dirigent
- Jonas
2. Bestyrelsens beretning, ved Jan Caben Iversen
3. Fremlæggelse af foreningens regnskab, ved Ejnar Beck
4. Fremlægekse af foreningens budget til orientering, ved Ejnar
Beck
5. Fastlæggelse af foreningens medlemskontingent for året 2020.
- Bestyrelsen foreslår kontingent for 2020 er uændret.
Vedtaget
6. Indkomne forslag
- Ingen indkomne forslag
7. Valg til bestyrelse og suppleant, samt ungeobservatører
- Bestyrelse: Lene Ibsen og Kim Iversen modtager genvalg
og er valgt
- Suppleant Verner Ibsen modtager og genvalg og er valgt
- Ungeobservatør: Ingen opstillere: Bestyrelsen opfordres
til ar tage kontakt til de unge.
8. Valg af revisor og en revisorsuppleant
- Revisor Ulla Halborg
- Revisorsuppleant Pia Iversen
9. Revision af foreningens værdigrundlag JF §9
- Ingen ændringer fra bestyrelsen eller de fremmødte
10.Eventuelt
 Vær opmærksom på at vi kun deltager torsdag og
fredag i uge 42 i tilmeldingen.
 Hvis der er nogle som ønsker at lave noget på
hjemmesiden er de meget velkomne. Kontakt Ejnar.
 Klubdag d. 23 marts 10-18.00. Klubben giver sandwich
fra Pompei. Bestilling på mail senest tirsdag d. 19-0319.
 Sikkerhedskursus på RVC d. 20-03-19
 Samarbejdsaftale m. RVC, for formand og næstformand
d. 10-04-19 deltager.
 Sæsonstart på RVC d. 10-04-19 for alle. Info om
sæsonen. Tilmelding er sendt ud. Tilmeldingsfrist d. 15.
marts.
 Christin kommer og præsenterer nye tiltag for os d. 2303-19 eller d. 24-04-19
 Medlemskort til brug for sæsonkort udleveret til
deltagende medlemmer.
 Debat om hjælp i forbindelse med RVC weekender mm.
o Bestyrelsen ønsker ikke at klubben binder sig til
weekender.
o Man må som medlem/privatperson gerne komme
på RVC i weekender mm
 Rideudvalg: Nanna, Line

Bestyrelsesmøde d. 10-03-19
1. Konstituering af bestyrelsen
Formand: Jan Caben Iversen
Næstformand: Søren Dons
Sekretær: Lene Ibsen
Kasserer: Ejnar Beck
Bestyrelsesmedlem: Kim Iversen
2. Mødet d. 10-04-19
- Samtale om hvad vi gør til mødet
- Vi har svaret RVC, men har ikke modtaget noget svar.
- Medlemmerne ønsker ikke at binde sig til noget
3. Hestearrangement: For de deltagende ryttere og heste i uge
30. Til arrangementet kan du deltage på den hest som
deltager på i uge 30.

