Albertslund Rideklub (ARK)

Referat af Generalforsamling i Albertslund Rideklub (ARK) den 26.2.2018
Referat iht dagsorden.
Regitze blev valgt til dirigent og konstaterede generalforsamlingen indkaldt iht vedtægterne
og beslutningsdygtigt. Toni blev valgt til Referent. Lotte og Jeanette Strands blev valgt til
stemmetællere. Der var 43 stemmeberettiget tilstede ved generalforsamlingen.
Formandens beretning for 2017
Sidste år kom der nye medlemmer i bestyrelsen. Det betød bl.a. at der kom nye ideer til
arbejdet med klubbens værdigrundlag. Der har også været arbejdet med tonen på Ark.
Herudover har ridehusplanen taget tid. I samarbejde med Ridecentret (ARC) er det besluttet
at der kommer ny bund i det gl. ridehus, da man ikke er tilfreds med nuværende. Kommer i
uge 12/13 og forventes lagt i løbet af få dag (eksternt firma). Formanden oplyste at der vil
være møde på torsdag 1-3-18 om renovering af taget - deltager vil bl.a. være formanden,
Lasse (Brugerrådsformand) samt kommunen.
Beretningen blev godkendt.
Regnskab for 2017
Regnskabet blev udleveret og gennemgået. Året endte med et overskud på 44.840,27. På
indtægtssiden har specielt stævne- og køkken udvalgenes arbejdet være meget positive.
Stor ros og tak til dem. Sodavandsmaskinen er ikke en udgift men dele af omsætningen er
blevet posteret under køkkenet ved stævnerne. Det vil fremadrettet blive forsøgt opdelt
Der bliver ikke udarbejdet budget men vi har besluttet at klubben vil være med til at dække
⅓ af udgifterne til den nye bund som kommer i uge 12/13.
Gaver, Rosetter og blomster posten er ikke umiddelbart så stort - det skyldes at blomster
ved stævner er del af stævne regnskaberne.
Fastlæggelse af kontingent for 2018:
Det blev vedtaget at fortsætte uændret med kr. 400 for senior, kr. 250 for junior og kr. 150
for støttemedlemmer.
Indkomne forslag: (forslagsstilleren gennemgik sit forslag for afstemning)
Tonen på Facebook grupperne (Fb)
Vi er forskellige medlemmer med et fællesskab omkring heste. Når der bliver skrevet noget på
FB så læses det, og reflekteret over - men det behøves ikke at blive diskuteret for alle. Tænk
over hvad FB bruges til og tag sagerne direkte med den enkelte frem for fællles via FB.
Løsspring tider sættes ned til 20 minutter
Forslaget går på at sætte tiden ned, undtagen for 1. tid som har opsætning af udstyr. Dette vil
betyde, at der kan være flere bruger i tidsrummet, specielt her i vinterhalvåret. Præciseres af
bestyrelsen ved fastlæggelse af reglerne for løsspring. Forslag vedtaget.

Undervisningsfrit man-tors kl 17-18, skal fjernes
Forslagsstiller præciserede at det samtidigt henstilles til, at underviser og den underviste også
tager hensyn i sine øvelser og evt. tilpasser såfremt der er mange i ridehusene. Afstemning 18
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for og 16 imod. Forslaget vedtaget. Bestyrelsen tager det med i udarbejdelse af ridehusplanerne
gældende fra mandag 5/3-2018.

Reglen om at en underviser kun har 10 ryttere i primetime, skal ikke gælde for
udefrakommende undervisere. 4 stemte for og flertal imod - Ej vedtaget

Såfremt ovenstående regel fraviges for udefrakommende undervisere, stilles forslag om
den også fraviges for interne undervisere - forslag trukket pga resultatet af foregående.
At der arbejdes strategisk på at få råd til ny bund i det gamle ridehus
Der er allerede besluttet som oplyst, at der kommer ny bund i løbet af uge 12/13.

At der stilles fire timer til rådighed i et ridehus til spring og bom ridning
Det er tidl. besluttet at man godt må ligge bomme i ridehuse under hensyn til andre - forslag ej
vedtaget

At der nedsættes et udvalg der arbejder med fondssøgning vedr. ny udendørs springbane
Vedtaget af udvalg nedsættes.

At den ekstra udendørs dressurbane nedlægges når spring starter ude igen - ej vedtaget

At der i ridehus reglementet indføres at der skal tages hensyn til urutinerede ryttere/heste
samt unge heste
Stå allerede i reglementet at der skal tages hensyn. - Ej vedtaget

Ingen trækning med hest i ridehus, når der er flere end seks der rider, samt når der er
undervisning.
En henstilling til at vise hensyn og brug mulighederne for at gå udenfor når muligt - specielt i
dagslys.

Fællesspisning - en plan for rengøring og oprydning inden
Der er mange der er glade for fællesspisningen og det er del af fællesskabet. Det kræver dog at
der bliver gjort rent - dagen før eller på dagen for fællesspisning. ARC skoleryttere bruger også
lokalet - så det skal også henstilles til dem at rydde op efter sig evt. henvendelse via
underviserne.
Pia vil aftale med Angelica om behovet for rengøring og Angellica vil forsøger at lave en
rengøringsplan der gælder 3 mdr af gangen -så der er sikkerhed for hvem der er på til næste
uges rengøring og så der ikke indkøbes mad ved aflysning. Det er en opgave under 18 timers
reglen. Regitze følger op med ARC om at de også skal rydde op efter brug af lokalet.
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18 timers reglen nedsættes til 12 timer pr år
Det skal være relevante opgaver der løses. Stævnehjælp tæller stadig med i optjening, dog ikke
såfremt at man selv stiller til start - så skal man hjælpe 2 timer udover reglen. (Stævneudvalget
er fleksible i hvordan starterne hjælper - blot aftales i forvejen.
Flertal stemte for forslaget - reglen nedsættes til 12 timer pr. kalender år.

Dressurbanen på springbanen bibeholdes samme sted (dvs. tættest mod den faste
dressurbane)
- vedtaget

pkt 6 - Valg
Valg af formand - Karina genopstillede og blev genvalgt uden modkandidat. Genvalgt til 2020
Valg af bestyrelsesmedlemmer - Mie og Sille genopstillede og blev genvalgt uden
modkandidater. Genvalgt til 2020
Valg af 2 junior medlemmer:
Sif - genopstillede og blev genvalgt uden modkandidat. Valgt for et år.
Amalie falder for aldersgrænsen - så Anna Raabo opstillede og blev valgt for et år.
Suppleanter - valgt for et år
Sofie og Gitte var sidste års valg. Gitte fortsætter og Natalia Brandstrup (Nemo) blev valgt.
Valg til Brugerrådet
(Rådets opgaver er at være forbindelse mellem Rideklub/Rideskole og ridecenter. Har bl.a.
ansvar for politikerne på ARC)
Regitze læste årsberetningen fra Brugerrådet. Der er planlagt Høstfest for i år, der er ventelister
til bokse på ARC. Husk at brug postkassen til Brugerådet i ridehuset til at kontakte os.
Medlemmer:
Charlotte, Leder ARC
Formanden for rideklubben, Lasse er nuværende brugerrådsformand og fra rideskolen sammen
med Regitze. Fra klubben sidder Marianne (Rasmus), Ulla og Lene
Lene fortsætter ikke, men Mira (satisfied) blev valgt.

Udvalg
Stævneudvalget:
Jeanette Strands, Majbritt, Gitte, Lotte og Mette fortsætter og Nana, Angellica og Klare blev valgt
ind som nye medlemmer.
Cafe
Pia fortsætter med hjælp fra Regitze og Ulla.
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Aktivitetsudvalget:
Majbritt, Rulle, Lene, Gitte, Marianne og Sanne
Webudvalg:
Toni
11. Valg af revisor
Majbritt Henriksen genopstiller. Valgt uden modkandidat
Suppleant: Gitte Jaenicke

Eventuelt
Der blev spurgt til om der foreligger planer for overholdelse af reglerne for 2020 (Dette ligger
i ARC regi og ikke klubben). Forslag til hesteejermødet.
Hesteejermøder
Forslag til at disse afholdes oftere for at de ikke bliver så lange.
Ridehjelme
Klubben har en politik for ridehjelme (skal være godkendte) - så det er rytternes eget ansvar
at dette også overholdes ved stævner. Teknisk delegeret (TD) kan møde op for at
kontrollere men fokus har senest været på de nye regler for næsebånd.
Kåring af Championatsvindere
Camilla blev årets vinder for hest og Klara blev for Spring pony. De får et broderet dækken
med ARK 2017. Stort tillykke.
Generalforsamlingen afsluttet kl. 20.45
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