
Dyrdilmyri’s generalforsamling 

 

D.11/11-22 
20 fremmødte personer. 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent og referent 
Ib Krogh dirigent, og Ditte Søeborg referent. 
 

2. Konstatering af generalforsamlings lovlighed og de fremmødtes stemmeret 
Generalforsamling konstateret lovlig. 
 

3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 
Formandens beretning.  
Gennemgang af forening med de 5 bestyrelsesmedlemmerne, og de 5 
nedsatte udvalg. Dagsdato har rideklubben 250 medlemmer. 217 kvindelige 
medlemmer, og 33 mænd. 
Sporti er foreningens medlemsplatform. Stor opfodring til medlemmerne om 
at huske at betale kontingent i god tid, så i er klar til årets første 
stævnetilmeldinger. Banken forvolder problemer, da der er kommet nye 
hvidvaskningsregler, som gør at alle bestyrelsesmedlemmer skal godkendes. 
Dyrdilmyri er medlem af DI 
Store problemer med hjemmesiden, da det ikke var muligt at få 
hjemmesidens tidligere adgangskoder. Domænenavn er hos hostmaster. 
Dyrdilmyri har fået egen mobilepay. 
Tidligere kasser havde opsagt Telia. I forbindelse med afvikling af stævner skal 
sekretariat være på nettet, så dette er blevet oprettet igen. 
Der kan søges tilskud til junior/ungdom Gribskov kommune, dette er der 
blevet gjort af nogle unge, de er dog ikke blevet bevilliget. 
Formand, Lisbeth – Takker for året der er gået. Men stiller ikke op til genvalg. 
 

4. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
Marianne Autzen gennemgår regnskabet (se vedlagt regnskab) 
 



5. Valg til bestyrelse og valg af suppleant  
Formandsposten på valg. Bestyrelsen peger på Henriette rød Ludvigsen som 
har indvilliget i at tage posten, som formand af Dyrdilmyri. 
 
Ivar på valg i stævneudvalget – modtager genvalg.  
 

6. Valg af revisor 
Ove Lorentzen modtager genvalg 
 

7. Valg af formænd for arbejdsudvalg, Ture, Stævner, Kurser, junior/ungdom 
og webmaster. 
Turudvalget består af Sanne Thiemke 
Der har været arrangeret tur i Dyrehaven og juletur, begge disse ture er 
blevet gennemført. Der har derudover været planlagt orienteringsridt, dette 
blev aflyst pga. for få tilmeldte. Sanne modtager genvalg. 
 
Kursus udvalget består af Karin Hassing. 
Karin har forsøgt at spore sig ind på hvad klubbens medlemmer kunne tænke 
sig, Ute Lehmann og ridemærke prøve måtte aflyses grundet for få tilmeldte. 
Stævnetræning med Lise Galskov blev en stor succes, og måtte forlænges med 
flere dage. Trine Risvang kursus måtte desværre også aflyses grundet for få 
tilmeldinger. Steinar blev udsolgt lynhurtigt, men han blev desværre 
forhindret. Karin modtager genvalg, og er allerede i fuld gang med at 
arrangere næste års kurser.  
Forslag fra fremmødte: Trailer læsningskursus, trailerkørekortstagning, 
stævne intro for junior/ungdom. 
 
Junior/Ungdomsudvalget har været nedlagt i et år da ingen besatte posten 
sidste år. Der er udvekslet en form for brainstorm omkring: Fællesskab, 
teambuilding, introduktion til stævnelivet for de unge. Evt trøjer til 
Dyrdilmyri’s junior/ungdom. 
 
Webmaster er Lise.  
Lise har fået styr på vores facebook, og fået effektiveret denne.  
Hjemmesiden er blevet opdateret, og ryddet op. Den bliver holdt simpel, 



energien bliver lagt i Dyrdilmyri’s facebook 
  

8. Fastsættelse af kontingent  
Forbliver uændret   
 

9. Indkomne forslag 
Ingen forslag 
 

10. Eventuelt  
Ændring af familiemedlemsskab. Er ”børnene” blevet over 18 år skal de have 
eget medlemskab. 
 
Ingborg Holm, næstformand takker, og overrækker blomster til Lisbeth og 
Marianne for at have taget sig så flot af formandsposten og bogholderiet. 


