Generalforsamling VNKR 2016

1. Valg af stemmetællere: Karina Weise og Jacob Gjetting
2. Valg af dirigent: Christian Dahl
3. Formandens beretning.
4. Forelæggelse af revideret regnskab.
5. Valg af bestyrelse, suppleanter og div. udvalg.

Bestyrelse: 
Christian Koefoed, modtager ikke genvalg, Anja, Kina valgt
Thomas Enni, modtager genvalg , valgt

Susanne Møller ,modtager genvalg, valgt

Morten Andersen, udtræder, Lars Funk valgt for et år

Kirsten Tjørnholm




Suppleanter:
Kina Ingildsen valgt til bestyrelse, Anja Gjetting ny supp.

Lone Folkmann valgt


Rytterudvalg:
Catharina SahlTjørnholm valgt

Lone Folkmann valgt

Maiken Tolstrup valgt



Ponyudvalg:
Sonja Dahl, modtager ikke genvalg Lotte Jensen valgt

Katrine Ingildsen valgt

Anja Gjetting valgt

Susanne Møller valgt



Rytterstue:
Anja Gjetting, modtager ikke genvalg
Merete Seerup, modtager ikke genvalg

Materialeudvalg:
Kennet Hemmingsen
Morten Andersen

Jacob Gjetting

Jan Seerup

Samt Martin Strøhøj og Lars Funk
Stævneudvalg: 
Cathrine Kina Ingildsen
Lærke Enni

AnnSofi Enni

Amalie Brandt Andersen


Revisor:
Ditte Johnsen  siddende
Kennet Hemmingensen  siddende

Suppleant:
Jan Dahl  genvalg

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer til VNKR Ridecenter S/I.
Bestyrelse:
Jørgen Nielsen  siddende
Christian Koefoed (ud) ind Thomas Enni

Cathrine Ingildsen  siddende

7. Valg af fanebærer.
Hest:
Lærke Enni
Suppleant:
Emilie Enni
Pony
Lærke Dahl
Suppleant:
Mollie Seerup



8. Behandling af indkomne forslag:
Ingen
9. Virksomhedsplan for det kommende år.

Stævneplan  særskilt opslag

10. Godkendelse af kontingent. Forslag, uændret. Vedtaget.

11. Eventuelt
Ellebypokalen går til Mai Kaas på Waikita
Fair play junior: Freja Ingildsen
Fair play senior: Jan Seerup

*************
Formand Christian byder velkommen. Æresmedlem Knud Erik Thorsen er gået
bort i årets løb, og Axel holder en lille mindetale med små anekdoter og en stille
pause.
Dirigent Christian Dahl tager over og konstaterer, at generalforsamlingen er
lovligt varslet og indkaldt.
Formanden beretter om et aktivt år  hvor der er lys i hallen tidligt og silde. Hal A
har fået ny fiberbund i foråret, og vandingssystemet er opdateret. Morten og
hjælpere har sørget for vanding og planering. Der skal nu samles pærer op efter
hestene, og det går for det meste godt. Forsøgsvis har springene stået i hallen
mellem to springundervisningsdage, og det fungerer fint og fortsætter formentlig.
Bestyrelsen har arbejdet med haltider, prøve at tilgodese alle, så godt som
muligt. Et møde i efteråret førte til tilpasning af tilbud. Økonomien er ikke for god.
Der er balance i undervisningen, men det er ikke nok. Nedskæring i tilskud og
ændrede regler om tilskud til “voksne” medlemmer har kostet os dyrt. Rytterstuen
kører ikke  det ville være kedeligt ikke at kunne få en kop kaffe til stævnerne,

forhåbentlig er der nogen, der vil melde sig. Mangler også nogle, der vil stå for
sponsoraktiviteter. Vi skal alle hjælpes ad og huske at lukke døre og slukke lys.
Halvdel af kontingentindbetaling går til el og vand, og det bliver en stor opgave
det kommende år at få styr på økonomien.
Kassereren fremlægger regnskab  der er en del diskussion om regnskabet og et
forslag om at forkaste det pga ændrede regnskabsprincipper, men regnskabet
bliver vedtaget med ni stemmer for og en imod.

Eventuelt:
Diverse pokaluddeling  se ovenfor
Kennet roser militarysporten, som er inde i en god gænge. Der er nye
terrænbaner og godt samarbejde mellem de aktive.
Det nyvalgte bestyrelsesmedlem Funk er glad for modtagelsen i klubben, og siger
tak for det.
Susanne opfordrer til at melde sig ind som støttemedlem, giver også stemmeret.
Kina opfordrer til, at folk går ind i arbejdsdagsarbejdet. Feed back modtages
gerne.
Christian takker for tiden i klubben. Nu er der ikke flere aktive i klubben i hans
familie, og han vil ikke sidde i bestyrelsen, når han ikke brænder for det.

