Generalforsamling d. 14/02-2022
Valg af dirigent: Anne
Formandens beretning: Da formanden er ramt af corona, så kan formandens beretning
læses på facebook, eller ses online på Rom rideklubs facebook side. Læsses desuden højt til
generalforsamlingen.
Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse: Der har været en relativt højt beløb til
indkøb af heste, der er købt 2 heste. Det er der brugt 46.000. Der er desuden betalt 30.000
tilbage under corona, pga. folk har ønsket tilbage betaling når de ikke har, kunne ride.
Rideklubben går ud med et underskud på 28.000, hvilket er flot når der er tilbage betalt og
indkøbt 2 nye elevheste.
Desuden er der steget en del i elpriser, som kommer til at kunne ses det komne år.
Behandling af indkomne forslag: Ingen.
Fastsættelse af kontingent og priser – prisstigning: Der forventes en prisstigning på ridning.
Ikke kontingent, kun ridning. Der er et forslag på en prisstigning på 20,- i måneden. Der
sammenlignes priser med de omkring liggende klubber, Struer og Holstebro, hvor vi stadig
ligger billigst. Der snakkes om at det kunne evt. være 30,-. Der snakkes også om at
ridehuskortet også skal sættes op evt. fra 30-50,-.
Der vedtages at der sker en stigning på 30,- på undervisning, både for børn og voksne på
elevponyer og for dem der kommer på egenpony.
Kontigent skal ikke stige.
Ridehuskort skal stige: Medlemmer 50,- pr. gang, 100,- for ikke medlemmer, hvor det indtil
nu har kostet 30,- og 75,-. Pr. månedligt og årligt basis skal det stige med 10 %.
Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg (begge modtager ikke genvalg):
Næstformand Renée:
Kasserer Michael:
Derudover ønsker Yasmin og Merete ikke at forsætte:
Carina vil gerne melde sig.
Masja Reinhard vil gerne melde sig.
Iben Bloch Johansen vil gerne melde sig, hvis ikke andre melder sig.
Charlotte Emtkjær vil også gerne ind i bestyrelsen.
1

Valg af suppleanter til bestyrelsen:
Lisbeth vil gerne melde ind som 1. suppleant
Oana vil gerne melde ind som 2. suppleant
Valg af revisor:
Lars
Valg til diverse udvalg:
Aktivitetsudvalg:
⦁

Anne Kristensen, Kristine Trojel, Yasmin Holm, Vivi (Nadjas mor), Gianina (Ana
Marias mor), Marie Jensen.

Stævneudvalg:
⦁

Brit Jensen, Masja Reinhard, Jannie Marie, Anne Jakobsen, Yasmin Holm

Sponsorudvalg:
⦁

Iben Bloch Johansen, Masja Reinhard, Kristine Trojel og Yasmin Holm

Eventuelt:
Jannie Marie vil gerne vide om parter forsat gerne må tage deres part hest med på ridelejr
ud af huset til sommerferien, derfor må bestyrelsen gerne vende det.
Der fortælles at det er en fordel, at der laves forskellige facebook grupper til de forskellige
udvalg.
Der lægges op til at der skal betales kontigent, når man er i bestyrelsen eller i udvalg.
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