Ordinær generalforsamling i Brøndby Rideklub
(D. 26/03-2018)

Mødested:	Rytterstuen
Tid:	19.15

Referat
Formand Inge-lise Lorenzen byder velkommen.
Pkt. 1

Valg af dirigent

		 – Helle Bekmann vælges.
Pkt. 2

Valg af referent

		 – Sara Lorenzen vælges.
Pkt 3

Valg af 2 stemmetællere

		 – Katrine Dreyer og Bjarne Georg Andreasen vælges.
Pkt. 4

Bestyrelsens beretning

		

– Læses op af Inge-lise Lorenzen og godkendes.

Pkt. 5

Godkendelse af årsregnskab og budget for indeværende regnskabsår

		

– Kasserer Karin Dreyer fremlægger års regnskabet.

		
		

– Mia Karsten Nørskov Jensen: Hvor meget dyrere bliver priserne på det nye sted?

		

– Karin Dreyer: Vi regner ikke med at det er nødvendigt med en prisstigning.

		

– Mia Karsten Nørskov Jensen: Er der lagt budget for flytningen og det nye sted?

		

– Karin Dreyer: Ja.

		

– Vibeke H. Vitanvil: Hvorfor er det sprunget så meget i Tutten i år?

		

– Rikke Dall Schyth: Regnskabet er blevet delt mere op.

		

– Mogens Nielsen: Hvad dækker tilskud til underviser over?

		

– Karin Dreyer: Det er et træner tilskud fra kommunen til vores undervisere.
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– Mogens Nielsen: Hvordan kan vi kun havde brugt halvdelen af det beløb vi brugte sidste år på strøelse?

		

– Sara Lorenzen: Vi har fået ny leverandør og derved fået et bedre tilbud, så vi sparer mange penge. Ydermere har vi skiftet container firma og sparer også en del der, samt vi er gået fra spåner til tørv og nu til
træpiller,

		

– Årsregnskabet godkendes.

		

– Karin Dreyer fremlægger budgettet for indeværende regnsskabår.

		

– Rikke Dall Schyth tilføjer: Vi har har overskud i år og dette er uden at havde fået forskud på tilskuddet,
som vi har været nødt til de tidligere år. Det store underskud som vi overtog fra den forrige bestyrelse
er vendt og det går faktisk godt i vores lille klub.

		

– Mogens Nielsen: Dækker kommunen noget det nye sted?

		

– Karin Dreyer: Vand, el, husleje og velligeholdelse.

		

– Vibeke H. Vitanvil: Kommer der privatheste ind det nye sted?

		

– Rikke Dall Schyth: Nej. BNR vil fungerer som en rideskole.

		

– Mia Karsten Nørskov Jensen: Hvorfor flytter vi nu når foldene ikke er klar det nye sted?

		

– Jaroslav Broz: Fordi tingene begynder at gå i stykker her. Vandrørene springer og vi har haft oversvømmelse i stalden flere gange. Hestene og vores personale går rundt i støv.

		

– Rikke Dall Schyth: Kommunen frygter hærværk på det nye ridecenter hvis det står tomt for længe. Vi
kan ikke overholde hesteloven hvor vi er nu.

		

– Mogens Nielsen: Jeg håber ikke vi er blevet presset af kommunen til at flytte? Hvorfor flytte hvis foldene ikke er klar til brug?

		

– Helle Bekmann Pedersen: Det bliver lettere når vi står det nye sted. Når hestene står der bliver kommunen nødt til at gøre noget.

		

– Rikke Dall Schyth: Kommunen er opmærksomme på problemet, samt villige til at løse det og vi er ved
at finde på løsninger. En af løsningerne er armerings måtter, så hestene ikke kan synke igennem jorden
og glasset ikke kan arbejde sig op igennem måtterne.

		

– Budgettet godkendes.
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Pkt. 6

Forslag til overskuddets fordeling eller underskudets finansiering

		

– Karin Dreyer: Regnskabet går lige op, men økonomien er blevet langt bedre. I år har vi feks. ikke været
nødt til at benytte os af forskud på aktivitetes tilskudet og alle regninger er betalt. Vi skylder ikke noget.
Vores økonomi vokser stille og roligt i den rigtige retning.

Pkt. 7

Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent

		

– Bestyrelsen har ingen forslag og fastholder kontingenten.

		

– Karin Dreyer: Vi arbejder på at rette i vedtægterne, så vi kan blive momsfri.

		

– Helle Bekmann Pedersen: Hvorfor er vi ikke momsfri nu?

		

– Karin Dreyer: På grund af klubbens vedtægter. Dem vil vi gerne ændre til at vi bliver momsfri, så overskuddet ved en eventuel opløsning af klubben går til et almennyttigt formål i stedet.

		

– Anette Neerup Jacobsen: Hvor meget moms betaler vi om året?

		

– Karin Dreyer: Er ikke sikker, men et højt gæt? 20000 kr. Kan ikke huske det, men vil gerne finde det
korrekte tal til dig senere.

		

– Annette Neerup Jacobsen: Er det ikke bedre at betale moms end at give pengene til et almennyttigt
formål?

		

– Karin Dreyer: Vi snakker forbi hinanden. Først hvis vi nedlægger og opløser klubben skal vi give pengene til et almennyttigt formål.

Pkt. 8

Indkomne forslag

		

– Ingen

Pkt. 9

Valg af bestyrelse samt suppleanter

		

– Vælges (2 årig) til bestyrelses medlemmer

		

– Næstformand Jaroslav Broz

		

– Kasserer Karin Dreyer

		

– Vælges (1 årig) til suppleanter

		

– Kirsten Brandstrup

		

– Connie Købke

Pkt. 10 Valg af revisor
		

– Bestyrelsen foreslår Charlotte Kjær.
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– Vibeke H. Vitanvil: Er hun statsautoriseret revisor?

		

– Karin Dreyer: Nej.

		

– Rikke Dall Schyth: Vi er blevet fritaget for dette af DRF, DIF og kommunen.

		

– Helle Bekmann Pedersen: Står der ikke i vedtægterne at kasseren skal være regnskabskyndig?

		

– Karin Dreyer: Jeg har været på regnskabs kursus.

		

– Mia Karsten Nørskov Jensen: Er hun regnskabsdame?

		

– Karin Dreyer: Ja det er hun.

		

– Charlotte Kjær vælges.

Pkt. 11 Eventuelt
		

– Mia Karsten Nørskov Jensen: Kan vi få nogle flere børne ponyer?

		

– Sara Lorenzen: Det er med i planen, som nævnt i bestyrelses beretningen.

		

– Rikke Dall Schyth: Jeg vil gerne lige tilføje at miniput holdene startede op som en form for forsøg og
det hele tiden har været meningen at der skulle evalueres undervejs. Dette vil den nye miniput underviser Sophia gøre løbende i den kommende tid.

		

– På opfordring af Mia Karsten Nørskov Jensen drøftes det at være ny miniput rytter i klubben.

		

– Hun føler at hun ikke er velkommen når hun kommer på gården. Ønsker at miniputterne også kan
være med i det sociale liv med stald arbejde, samt at de blev blandet mere med de store elever på
ridelejrene.

		

– Inge-lise gør opmærksom på at alle er velkomne i klubben og opfordrer folk til at tage kontakt til
bestyrelsen hvis man f.eks. går og føler sig udenfor. På den måde kan vi løse problemerne.

		

– Karin Dreyer gør påpeger at noget staldarbejde kan blive for meget for børn i miniput størrelse og gør
derfor opmærksom på at forældre opbakning er vigtigt.

		

– Helle Bekmann Pedersen: Revidering af miniput holdene. Der skal arbejdes med at blande miniputterne med de øvrige medlemmer og skabe fællesskab.

		

– Rikke Dall Schyth fortæller at den nye onsdags miniput underviser Sophia er opmærksom på at miniputterne skal blandes mere ind i klubben, som f.eks. på ridelejrene.

		

– Annette Neerup Jacobsen foreslår at vi skal være gode til at hjælpe de nye medlemmer og tager godt
imod dem. Clara Juul-Andreasen har været rigtig god til at tage imod dem.

		

– Annette Neerup Jacobsen: Foreslår et charme offensiv for boligforeningen, de er nervøse for trafik og
luftgener.

		

– Inge-Lise Lorenzen: Foreslår et åbenthus arrangement.

		

– Mogens Nielsen: Foreslår det samme.

		

– Inge-Lise Lorenzen: Foreslår at inviterer dem til invielsesfesten.
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– Efter forespørgelse fra Safiya’s Mor, fortæller Inge-Lise om faciliteterne på det nye center, samt muligheder for overnatninger.

		

– Safiyas mor: Er klubmodul kun til rideforeninger?

		

– Karin Dreyer: Nej, klubmodul er designet til klubber generelt.

		

– Safiyas mor: Koster det noget?

		

– Karin Dreyer: 800 kr. om måneden med hjemmeside.

		

– Mia Karsten Nørskov Jensen: Betaler i også for sms/beskeder?

		

– Ja.

		

– Vibeke Vitanvil: Kunne man lave heltimes hold for miniputtterne?

		

– Karin Dreyer: Jeg vil foreslå et begynderhold, som er næste skridt.

		

– Annette Neerup Jacobsen: Ros til Cecilie Tofts/klubbens stævner, de er guld værd.

		

– Helle Bekmann Pedersen: Jeg vil gerne foreslå at budgettet og regnskabet sendes med mail sammen
med indkaldelsen til generalforsamlingen, samt at medlemmerne sender deres spørgsmål til disse på
mail til bestyrelsen et bestemt antal dage før generalforsamlingen afholdes. På denne måde har bestyrelsen mulighed for bedre at kunne uddybe deres svar på medlemmernes spørgsmål.

		

– Karin Dreyer: Regnskab og budget ligger printet ud i klubben, samt på vores hjemmeside.

		

– Der er enighed om at Helles foreslag er godt og bestyrelsen vil tage det til sig.

		

– Mogens Nielsen: Hvordan er bestyrelsens holdning til privat heste det nye sted?

		

– Rikke Dall Schyth: Bestyrelsen ønsker ikke privat heste, da vi ønsker at køre BNR som rideskole.

		

– Mogens Nielsen: Det er jeg jo ked af da jeg gerne selv vil havde en hest i stalden det nye sted. Jeg tror
også det kunne hjælpe økonomien at havde privat heste.

		

– Rikke Dall Schyth: Vi har bevist det modsatte.

		

– Helle Bekmann Pedersen: Hvad er kommunens holdning til privat heste?

		

– Rikke Dall Schyth: Kommunen ønsker er fristed for så mange som muligt. Dette har vi valgt at løse ved
at havde ren rideskole og det skal også nævnes at en rideskole hest trækker flere folk til end en privat
hest.

		

– Mogens Nielsen: Jeg håber at beslutningen bliver ændret.
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– Mia Karsten Nørskov Jensen kender en person der har skrevet sig op på venteliste til boks på det nye
ridecenter. Det bliver nævnt at det ikke er hos den nuværende bestyrelse, samt at der ikke findes nogle
papire fra den gamle bestyrelse om lignende aftaler. Ydermere bliver det nævnt at kommunen ikke
skriver folk op til bokse på det nye ridecenter, da de ikke blander sig i driften. Bestyrelsen opfordrer
Mia til at undersøge sagen nærmere og eventuelt komme med dokumentation vedrørende sagen.

		

– Annette Pia Juul Troest: Hvordan med flytningen, dukker vi bare op i grimt tøj?

		

– Sara Lorenzen: Vi mødes kl. 11, folk med biler og trailer må meget gerne komme og hjælpe.

		

– Inge-Lise Lorenzen: Tak for god ro og orden.
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