
Ordinær generalforsamling i Brøndby Ny Rideklub 
(Torsdag d. 23/03-2017)

Mødested:  Rytterstuen
Tid:  19.00

Referat

Pkt. 1 Valg af dirigent

  – Katrine Dreyer vælges af en enig forsamling.

Pkt. 2 Valg af referent

  – Sara Lorenzen vælges af en enig forsamling.

Pkt 3 Valg af 2 stemmetællere

  – Mette Fogh Palle og Helle Bekmann Pedersen vælges af en enig forsamling.

Pkt. 4 Bestyrelsens beretning

  – Læses op af Inge-lise Lorenzen og godkendes af en enig forsamling  
  – Der var ingen spørgsmål. 

Pkt. 6 Godkendelse af årsregnskab og budget for indeværende regnskabsår

  – Revisoren gennemgår regnskabet og dette godkendes efterfølgende af en enig forsamling.

  

Pkt. 7 Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent

  (Bestyrelsen foreslår fastholdelse af kontingentet)

  – Forsamlingen er enige.

Pkt. 8 Indkomne forslag

  – Ingen indkomne forslag.

Pkt. 9 Valg af bestyrelse samt suppleanter

  På valg (2årig) 

  – Bestyrelses medlem Inge-lise Lorenzen (Valgt af enig menighed)

  – Bestyrelses medlem Rikke Dall Schyth (Valgt af enig menighed)

  – Bestyrelses medlem Cecilie Simone Toft (Valgt af enig menighed)
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  På valg (1 årig)

  – Suppleant - Jaroslav Broz (Valgt af enig menighed)

  – Suppleant – (Valgt af enig menighed)

Pkt. 10 Valg af revisor (Bestyrelsen foreslår Michael Plesner Nielsen)

  – Michael Plesner Nielsen vælges af en enig forsamling.

Pkt. 11 Eventuelt 

  – Bestyrelsen foreslår at Kirsten Brandstrup udnævnes som æresmedlem at klubben.

  – Dette bliver vedtaget af en samlet generalforsamling.

  –  Jane Schomburg: Vi skal reklamere mere med vores originale facebook side, samt Brøndby ryttersjov 
gruppen når nye medlemmer starter. Eventuelt lave en folder til nye medlemmer.

  – Rikke Dall Schyth foreslår at vi også spreder rygtet fra mund til mund.

  – Katrine Dreyer foreslår at vi laver skilte og sætter op.

  – Susanne Jensen foreslår at skiltene lamineres.

  

  –  Susanne Jensen: Pigerne skal blive bedre til at ryde op og bruge skraldespandene.

  –  Helle Bekmann Pedersen: Er der en plan for 2017 i forhold til kommende arbejdsdage osv.?

  –  Cecilie Simone Toft svarer at de er skrevet ind i kalenderen og at de snarest vil blive offentliggjort. 
Samtidig nævner hun at alle er meget velkommen til at komme og hjælpe til under flytningen til det 
nye ridecenter. Datoen ved vi ikke endnu.

  –  Mette Fogh Palle: Kan vi lave en form for ”Farvel” til naboerne/villa kvarteret? Mange er kede af at vi 
flytter og ytrer ønsker om at kende datoen, så de kan nå at sige ”farvel” til hestene og stedet.

  –  Susanne Jensen foreslår at vi laver en ”Farvel Folder” og deler den ud i nabolaget, eventuelt med 
adressen til det nye sted.

  – Bestyrelsen er enige og der bliver også foreslået en form for ”Farvel dag”.

Inge-lise Lorenzen hæver mødet og takker alle for det arbejde de lægger i klubben.
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Bestyrelsens beretning 2017

Først og fremmest TAK til vores medlemmer og deres forældre for den opbakning og støtte, vi har fået i det 
forløbne år.

2016 har været et mere roligere år end 2015, og vi har brugt mange kræfter på at stabilisere tingene i rideklubben.

Bestyrelsen arbejder godt sammen og vil gerne fortsætte samarbejdet, der er dog en enkelt åbning, da vores ene 
suppleant valgte at købe egen hest og flytte stald.

Vi har med god og erfaren hjælp fra Hestehandler Torben Andersen fået flere dygtige heste og ponyer i stalden– 
og de fleste er betalt – det giver ro på staldgangen.
Der er også kommet et lille føl, som Sindy Lou har leveret uden nogen vidste at hun var drægtig. 
Føllet kom til påske sidste år og er allerede nu næsten lige så stor som sin mor. 
Vi har døbt hende Summertime´s J Lou.

Hestene trives, det kan vi se på dyrlægeregningerne, selvom de både bliver vaccineret og får raspet tænder. 
Vi har dog for nylig haft en hest, hvis ben kom i klemme i boksen, så den måtte til observation i flere dage på 
dyrehospitalet. Vi ved endnu ikke med sikkerhed, hvad prognosen er, men hesten/Freja er indtil videre sygemeldt 
til sommer.

Vi har fået overblik over økonomien og betalt ALT den gamle gæld til leverandører, skat og andre offentlige 
institutioner.

Økonomien er i langsom fremgang, men positivfremgang takket være Saras store indsats og den aktive hjælp fra 
vores ridepiger til staldarbejdet. Også Cecilie er gået ind og har givet en hånd med på sine fridage, så vi har kunne 
spare lønnen til en staldmedarbejder i en længere periode.

BNR har i årets løb afholdt mange arrangementer primært for vores egne medlemmer, men også klubstævner og 
sløjfespring, der har været åbne for ryttere udefra. Det har været en stor succes, og vi kan heldigvis begynde at 
høre, at BNR´s renome bliver bedre ude i byen.

I forbindelse med vores sidste klubstævne fik vi æren af at være de første til at køre bidløse testklasser i dressur. 
Dette værende i samarbejde med Dansk Rideforbund og vi kan med glæde fortælle at det var en succes og 
forbundet har valgt at klubberne kan åbne op for bidløse test klasser klasser til E og D stævner. Bidløse klasser vi 
køre som forsøgsordning i 2017.

Til sidste general forsamling var det oppe at vende, om klubben skulle have nyt navn, når vi flyttede og vi har valgt 
at hedde Brøndby Rideklub i stedet for Brøndby Ny Rideklub.

Nu ser vi frem til den kommende flytning til Ulsøparken 120, hvor vi var til rejsegilde den 1. marts 2017. 
Flytningen har været udskudt flere gange, men vi håber, at vi er flyttet til den 30. juli, når hestene kommer tilbage 
fra sommergræs. Planen er så, at vi kan indvie det nye ridecenter med året sommerlejr som vi plejer – fra 30. juli 
til og med 5 august.
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