Referat af generalforsamling i Dyrdilmyri torsdag d. 23. november 2016

1. Valg af dirigent og
referent

Henrik Carlsen blev valgt til dirigent
Vivienne Bach Carlsen blev valgt til referent

2. Konstatering af
generalforsamlingens
lovlighed og de
fremmødtes stemmeret

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at de
fremmødte medlemmer var stemmeberettigede.

3. Fremlæggelse af
bestyrelsens beretning til
godkendelse

Aktivitetsniveauet har været meget højt med et stort antal stævner, kurser
og ture. Medlemsantallet er faldet lidt – fra 359 til 345.
Junior og ungdomsudvalgets har afholdt Mini DSU i Helsinge Rideklub og
DSU på Nørregård. Tilskud fra kommunen til J/U har i år været på 18.200
kr., som dels er brugt på tilskud til JU ryttere, som deltog i DM og NM, dels
på DSU stævnerne.
Turudvalget med Pia Dahl i spidsen har været meget aktive. Dog har flere
ture måttet aflyses pga. manglende tilslutning.
Kursusudvalget har bl.a. afholdt kurser med Eyjolfur Isolfsson og Trausti
Gudmundson samt Ute Lehmann. Enkelte kurser blev ikke fyldt helt op,
men interessen er fortsat stor for kurserne.
Foredrag har været afholdt i et rigtig godt samarbejde med Dagfari.
Stævneudvalget har stået for gennemførelse af i alt 7 stævner med meget
stor tilslutning. Flot arbejde af de kun 3 medlemmer af udvalget.
Beretningen blev godkendt.

4. Aflæggelse af revideret
regnskab til godkendelse

Regnskabet blev gennemgået og godkendt af generalforsamlingen.

5. Valg til bestyrelse og valg
af suppleant

Vivienne Bach Carlsen blev genvalgt som formand.
Karen Gamst Pedersen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem
Ingborg Holm blev genvalgt som bestyrelsesmedlem
Susanne Bro Lundgren ønskede at fratræde som kasserer. I stedet valgte
generalforsamlingen Marianne Outzen, som kasserer og nyt medlem af
bestyrelsen, jfr. vedtægterne.
Den samlede bestyrelse består derefter af:
Vivienne Bach Carlsen, formand
Marianne Autzen, kasserer
Eva Maria Grout, bestyrelsesmedlem
Ingborg Holm, bestyrelsesmedlem

Karen Gamst Pedersen, bestyrelsesmedlem
Ivar Søeborg, suppleant
6. Valg af revisor

Ove Lorentzen blev genvalgt som klubbens revisor.

7. Valg af formænd for
arbejdsudvalgene

Turudvalg: Pia Dahl ønskede ikke genvalg. Pia var dog villig til at arrangere
2 ture årligt. Yderligere aktiviteter i turudvalget planlægges ad hoc og efter
ønske fra medlemmerne.
Stævneudvalg: Ivar Søborg fortsætter som formand. Stævneudvalget har
behov for at supplere udvalget med 1-2 medlemmer.
Kursusudvalg: Ingborg Holm ønskede ikke genvalg. Ingborg står dog som
leder af 3 planlagte kurser i 2017 med Eyjolfur. Kommende kurser
planlægges og gennemføres i samarbejde med Dagfari og Hildingur. Et
udvalg bestående af en person fra hver klub vælges.
Der var et stort ønske om flere arrangementer for bredden. Ligesom der
var et ønske om flere sociale arrangementer, f.eks. i form af fælles
spisning, hyggestævner, ”for sjov” stævner etc. Bestyrelsen kommer med
et udspil til dette.
Junior/ungdomsudvalg: Eva Grout er genvalgt.
Webmaster. Sacha Nellemose er genvalgt.
Bestyrelsen er overordnet ansvarlig for indhold og form på hjemmesiden.

8. Fastsættelse af
kontingent

Kontingentet er uændret.

9. Indkomne forslag

Bestyrelsens forslag om nedlæggelse af Ishesten blev godkendt.
Informationer kan derefter udsendes til alle medlemmer via info brev,
f.eks. en gang om måneden. Bestyrelsen orienterer Hildingur og Dagfari
om beslutningen og går videre med den praktiske procedure.
Forslag om honorering af bestyrelsesmedlemmer blev ikke vedtaget.
Udvidet samarbejde med Hildingur og Dagfari blev vedtaget.
Bestyrelsens forslag om at stemme imod endnu en kontingentforhøjelse
fra DI blev vedtaget. Ivar deltager i DI’s generalforsamling og vil stemme
imod på klubbens vegne.

10. Eventuelt

Forslag om en ”brugsanvisning” for hjælpere til stævner. Hvad indebærer
det f.eks. at være indpisker, dommersekretær eller ledvogter. Bestyrelsen
udfærdiger en guide line for de forskellige hjælpeposter.
Forslag om en ”følordning” for nye medlemmer. Bestyrelsen tager initiativ

til aktiviteten.
Forslag om foredrag om Tølt in Harmony og Gædingafimi. Bestyrelsen
tager initiativ til aktiviteten.
Forslag om fælles sociale arrangementer, som ikke var koblet op på
stævner eller ture. Lina og Christina ville gå videre med ideen og arrangere
klubaftner i privat regi.
Debat om, at få hænder bærer det store læs og at der mangler opbakning
til det frivillige arbejde, generelt til stævner og ture mv. Mange vil gerne
nyde – desværre er der for få, der vil yde! Det er en problematik, der skal
løses, hvis klubbens aktivitetsniveau ikke skal dale væsentligt.
Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede Generalforsamlingen
for afsluttet.

30. november 2016
Vivienne Bach Carlsen
Formand

