Ordinær generalforsamling I Storkøbenhavns Rideklub
Tirsdag den 27. februar 2018 – kl. 19.30
Generalforsamlingen blev afholdt i ”Rytterstuen på Brydegården” Ledøje Sdr. Gade 21, 2765 Ledøje.
Dagsorden:
1. Velkomst: Der blev budt velkommen
2. Valg af dirigent og referent Lone Helmo og Henriett Øster Lörincz
3. Bestyrelsens beretning: Se bilag
4. Godkendelse af regnskabet for 2017: Godkendt
5. Godkendelse af bestyrelsens forslag til medlemskontingent 2019: Kontingentet nedsættes med kr. 10,00.
Kontingentet for 2019 bliver således, voksne over 16 år = 265,00 og unge til og med 16 år = 140,00
6. Behandling af indkomne forslag:
” Hej Bestyrelse
Jeg har en forespørgsel og et forslag, som jeg håber vi kan tage op på generalforsamlingen.
Første år klubben holdt klubmesterskab blev dressuren holdt på den måde at det var den med højeste
procent det vandt, men at man blev belønnet for at ride en højere sværhedsgrad, da man kunne gange sin
procent med en hvis kvotient alt efter hvor høj en klasse man red.
Jeg har siden da undret mig over at dette blev taget væk, da det var en meget fair måde at afvikle
mesterskabet på, fordi man opfordrer rytterne til at ride deres bedste klasse og belønner dette i
placeringerne. Derudover favner man bredden og ikke kun de ryttere der rider de mindre klasser.
Desuden synes jeg det er ærgerligt at der er et øvre loft på, hvilken klasse man må ride. Personligt ville jeg
synes at det ville være fantastisk på et tidspunkt at have et mesterskab der går fra LC pony til Geo hest, i
takt med klubben vokser, for det er det jeg synes er så fantastisk ved ridesporten. At der er plads til alle.
Samtidig ville det være utroligt publikumsvenligt at de højere klasser også er med.
Dette er hermed et forslag til at gå tilbage til denne model, men jeg lytter meget gerne til tankerne bag
ændringen af dette :-)
Vh Ann Katrine Andersen”

Vi drøftede forslaget og vil genoptage kvotient for højere klasser. Grunden til vi ikke har kørt de helt høje
klasser er at ingen af vores medlemmer har efterspurgt dem, og desuden er det også svært at skaffe
dommere som kan dømme så højt. Men har vi medlemmer som rider høje klasser og vil deltage i
klubmesterskabet vil vi se på det.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg:
Sanne Hornecker (modtager gerne genvalg) GENVALGT
Henriett Øster Lörincz (modtager gerne genvalg) GENVALGT
Lise Morgils (modtager gerne genvalg) GENVALGT
8. Valg af suppleanter
På valg er: Lene Larsen og Marianne Bentsen GENVALGT
9. Valg af revisor – bestyrelsen foreslår genvalg af Per Ølholm, Per Ølholm ønskede ikke at genopstille til
posten, i stedet blev Vicky Kristensen valgt som revisor.
10. Eventuelt
Der var ikke nogen der havde noget under eventuelt.

Smørum, den 27. februar 2018

________________________

_____________________________

Dirigent: Lone Helmo

Referent: Henriett Øster Lörincz

