Referat af ordinær generalforsamling i Vestegnens Rideklub den 25. februar 2010.

Årets championat vindere:
Dressur hest: Laura Falk – Orian Helfing
Dressur pony: Michala M. Jensen – Ocebio
Dressur rideskolehest: Line Andersen – Bali- Bubber
Sprin hest: CelineWeidich- Catino
Spring pony: Freya Madsen – Saxo
Spring rideskolehest: Mia. Andreasen – Esmaralda
Distance: Gitte B. Nielsen – Havrebjergårds Rinaldo

Uddeling af 35, 30, 25, 20 og 10 års diplomer for medlemskab af rideklubben.
1)
Dirigenten Bjarne Skov Jensen blev valgt uden modkandidater.
Stemmetællere valgt uden modkandidater: Jeanette Strands og Lis Christensson.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt iht. vedtægterne. 41 stemmeberettigede
medlemmer var mødt. Der er stemmeret fra det fyldte 16 år.
2)
Formand Berit Hallam gennemgik i korte træk bestyrelsens beretning.
Beretningen var endvidere fremlagt i skriftlig udgave og har ligget fremme de sidste 14 dage i
rytterstuen. Afsluttede med at rette en tak til personalet, sponsorer, de klubmedlemmer og andre der
har hjulpet i klubben igennem det sidste år samt en tak til Høje Taastrup Kommune for deres støtte.
Ingen bemærkninger til beretningen og bestyrelsens beretning blev herefter godkendt.
3)
Regnskabet er udarbejdet i henhold til dansk revisionsstandard om review. Der var ingen
kommentarer til dette. Britha Skov Jensen redegjorde kort for regnskabet, som ligeledes var
fremlagt i skriftlig udgave på generalforsamlingen og har ligget fremme i rytterstuen de sidste 14
dage.
Regnskabet godkendt.

4)
Under behandling af indkomne forslag havde bestyrelsen fremsat forslag om konsekvens- rettelser
af klublovene. Lovene med rettelser blev lagt ud på nettet samtidig med indkaldelsen til
generalforsamlingen. Lovene genoptrykkes umiddelbart efter generalforsamlingen.
Der var ingen bemærkninger til forslaget, hvorefter forslaget blev vedtaget.

5)
Klubkontingentet for næste år vil være uændret, kr. 400,- for seniorer og kr. 200 for juniorer. Fra
det fyldte 17. år betales kr. 400,-. Passive medlemmer betaler halvt kontingent.
6)
6a) Valg af formand for 2 år: Rikke Krantz blev valgt uden modkandidater.
6b) Valg af sekretær for 2 år: Britt Gørlev blev genvalgt uden modkandidater.
6c) Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år: Mette Jørgensen blev valgt med 22 stemmer.
Berit Hallam fik 17 stemmer (1 blank stemme).
6d) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Cecilie Jensen fik 16 stemmer, Alette Fræsell fik 38
stemmer og Sanne Kersø fik 23 stemmer. Dermed var Alette Frænell og Sanne Kersø valgt.
7)
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år: Helle Madsen fik 20 stemmer og Cecilie Jensen fik 17
stemmer. Dermed blev Helle Madsen 1. suppleant og Cecilie Jensen 2. suppleant.
Valg af udvalgsmedlemmer:
Følgende medlemmer blev valgt til udvalgene:
8a) Etablissementudvalget: Anne og Lars Seidenfaden samt Anja Morell.
8b) Sportsudvalget: Elizabeth W. Thomasen, Amanda Poulsen og Cecilie Jensen.
8c) Velfærds- og juniorudvalget: Berit Hallam, Anja Boe, Jeanette Winther.
Forældreudvalget falder ind under ovenstående.
Juniorer: Lærke Matthiesen, Sofie Torp, Maria Krantz og Anja Andersen.
8d) IT- og PR-udvalget: Bibi Kongslev. Per Tiljevang som støttemedlem.
9)
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år:
Annette Nielsen og Anne Seidenfaden blev genvalgt uden modkandidater.
Jørgen Fjelstrup blev genvalgt som suppleant.
Bent Rindom blev genudpeget som ekstern revisor.

10)
Evt.: Der var ingen forslag til drøftelse. Jan Dalså rejste sig og takkede for tilsagnet om leje af
skoleheste og indbød alle tilstedeværende til champagne og kage på gårdspladsen den 12. juni 2010
når han og hans kommende hustru kommet tilbage til VER efter vielsen til hest ved søen i
Vestskoven.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
Dirigenten gav derefter ordet til Britha Skov Jensen, som takkede den afgående formand Berit
Hallam for hendes 8 år som formand samt de to bestyrelsesmedlemmer Pia von Benzon og Lene
Westh for deres tid i bestyrelsen. Blomster og gaver blev uddelt.
Den afgående formand Berit Hallam takkede dirigenten for indsatsen og takkede også de
klubmedlemmer der var mødt op til generalforsamlingen. Afsluttede med at ønske held og lykke til
den nye bestyrelse.
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