Referat
Generalforsamling
Rideklubben St. Restrup
27/2-2018 kl. 19:00
Rytterstuen

Dagsorden
1. Valg af dirigent
Jacob Autzen blev enstemmigt valgt og konstaterede efterfølgende at generalforsamlingen
er lovligt varslet. Der er blevet sendt mails ud til klubbens 100 medlemmer via mail tjenesten
på Klubmodul d. 26/1-2018.

2. Bestyrelsens beretning
Året startede med afholdelse af ryttermærkeundervisning ved Signe og Anne Marie og alle
elever bestod. Vi har afholdt to stævner i 2017, et 2 dages sommerstævne (dressur &
Spring) samt et julestævne.
Vi har afholdt 2 arbejdsdag i løbet af året, hvor vi bl.a. fik lavet ny inddeling af foldenesamt
en hvor vi fik shinet RSR op til E-stævnet i december. I forbindelse med konfirmationer har
der været rytterparader som vi har tradition for og det til stor glæde for både konfirmander og
ryttere.
Før sommer afholdte vi med stor succes’s sponsorspring, hvilket var en rigtig god dag og
som indbragte gode penge til klubben, som blandt andet gik til nye alustøtter. Henover
sommeren har vi fået malet en meget stor del af rideskolen hvor Tech College stillede
arbejdskraft til rådighed ved at udlåne nogle af deres elever. Tak til Lars Fauerholdt som har
holdt dem ved lige med malingrester så vi blandt andet også har fået malet hele vores hegn
rundt om springbanen.
I efterårsferien afholdte vi dressurkursus, hvor der blev undervist over flere dage hvilket var
en rigtig god oplevelse for rytterne så de fik kontinuerlig træning. Derudover afholdte vi en
hyggedag hvor alt vores seletøj i elevskolen blev grundigt pudset.
I starten af december afholdte vi julestævne og det var en rigtig dejlig dag, hvor vi fik ros for
elevernes niveau og for afvikling af stævnet.
Året sluttede traditionen tro med juletræsspring, som igen var velbesøgt.
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Derudover har RSR ryttere været afsted til over 25 stævner og banetræninger i andre
klubber i løbet af året og har dermed repræsenteret RSR rigtig fint. Der er ingen tvivl om at
når man kommer rundt i de andre rideklubber så er RSR på landkortet.
For 3. år i træk har vi præsteret en sund økonomi med fuld belægning på stalden, og en fuld
belægning i elevskolen. Vi har faktisk haft venteliste i elevskolen siden opstart efter
sommerferien. Vi oplever stor tilstrømning og tilfredshed med elevskolen. En stor del af
elevskolens succes skal tilskrives vores setup hvor vi har hjælp fra nogle af vores
juniorryttere i undervisningen om fredagen. Det giver en rigtig god start på at gå til ridning
samt en god tryghed for de forældre som ikke nødvendigvis er dus med heste.
Vi har fået rigtig mange flotte sponsorater i løbet af året, ikke mindst takket været en
konstant stor indsats fra vores sponsorudvalg. Ikke kun i forbindelse med stævner, men ved
kontinuerligt at sende sponsor ansøgninger til fonde mv.
Vi har en rigtig fin dagligdag i stalden i forhold til ud- og indlukning, fodring m.m.
Alt i alt har vi de basale ting på plads, og det kan give luft til at vi kan begynde at tænke
visioner for fremtiden. Bl.a. ønsker vi især en bedre udnyttelse af engen. Vi er gået i gang
med at kigge på dette og de forskellige muligheder der eksisterer. Vi vil også gerne
modernisere, så vi får bedre toiletter, omklædning mv. men ønsker også at anvende de
begrænsede midler som RSR opstaldere og medlemmer genererer på en fornuftig vis.
Bestyrelsen konstaterer at der stadig er et stort behov for en “altmuligmand” som kan gå til
hånde på RSR og jagten på ham fortsætter.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Det samlede resultat viser et overskud på 136.631 kr.
Bogholderiet kører fortsat gennem klubmodul som der er stor tilfredshed med. Sponsorater
udgør en stor post i regnskabet, takket være indsatsten fra sponsorudvalget. Vi har bl.a. fået
tilskud til at købe en ny dressurbane og har også fået penge til ny elevhest, som forhåbentlig
snart kan flytte ind på RSR.
Stævner, cafe og diverse indtægter er lidt lavere end de tidligere år, på grund af færre
aktiviteter men til gengæld har vi tjent mere på de enkelte stævner og aktiviteter som vi har
afholdt.
Udgifter på foder, træpiller mv. viser, at vi har ro på vores udgifter og har styr på hvad vi
bruger. Lønomkostninger ligger på niveau med sidste år og viser at der er luft til at ansætte
en alt-mulig-mand.
Hvis nogen ønsker at se flere detaljer om regnskabet, er man altid velkommen til at
henvende sig til bestyrelsen som kan trække detaljerede posteringsoversigter hvis man
ønsker at få indsigt i tallene bag regnskabet.
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Det vurderes at med nuværende økonomiske udvikling vil vi have afviklet vores kassekredit
om ca. 1 år.
Årets overskud er primært blevet anvendt til at nedsætte kassekreditten og nedbringe
jordlån.
Jacob Autzen har som revisor revideret regnskabet med stikprøver og han har ingen
bemærkninger.
Da diverse posten er en stor post spørges der ind til hvad der ligger bag tallet. Lars fortæller
at det er en summering af mange konti som der i bogholderi systemet klubmodul findes
mange flere detaljer bag. Selve årsregnskabet er lavet så de følger de tidligere års formater
så det er nemmere at følge udviklingen. Det bliver bemærket at posten ikke er forskellig fra
de forrige år, men fremover giver det måske mening at ændre på årsregnskabspraksis så
det indeholder flere oplysninger. Der laves en mere detaljeret gennemgang af diverse
posten som bliver orienteret om pr. Mail til klubbens medlemmer.

4. Fastsættelse af årskontingent
Bestyrelsen foreslår at vi fastholder vores kontingent på 35 kr. pr. barn og 50 kr. pr. voksne
hvortil der ikke er nogen indvendinger.
Kommentar: Det er rart at det er månedligt kontingent, fremfor andre steder hvor der betales
halvårligt.
Forslaget er hermed vedtaget.

5. Indkomne forslag
Der er ikke kommet nogen forslag.

6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
Ole og Karina er genvalgt uden kampvalg.

7. Valg af suppleant
Pia Wedde vælges igen.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Jacob Autzen vælges igen.

9. Opstilling af medlemmer til udvalgene
●
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Stævneudvalg: Pia, Gitte, Christina og Karina.

●
●
●

Aktivitets- og juniorudvalg: Signe, Frida og Victoria. Frida og Victoria fortsætter
sammen med Karina og Heidi. Der arbejdes bl.a. på at skaffe en popcorn maskine!
Cafeteria udvalget: Stine og Lene, vil begge gerne fortsætte.
Sponsorudvalget: Trine og Rikke har været i udvalget. Trine vil gerne holde en
pause. Rikke vil gerne fortsætte med at søge fonde. Vi mangler nogen til at søge
sponsor til stævne. Vi aftaler, at det kan være en praktisk opgave som uddelegeres i
forbindelse med stævner.

10 . Uddeling af priserne Plet og Martina prisen
Martina prisen gives til en person over 15 år. Den gives til en, der er en god ven og som
repræsenterer rideklubben udadtil og arbejder hårdt for klubben. Til en tillidsfuld person, der
sætter sig selv til side og giver til klubben. Nu er vi jo i en rideklub - og enhver ved, at heste
elsker godbidder. Men i virkeligheden er mennesker ikke meget anderledes. Vi er også
lettere at have med at gøre, hvis der er mad og godbidder i sigte. Og selvom et gammelt ord
siger, at “vejen til mandens hjerte går gennem maven” kan vi se, at det i høj grad også
gælder hestepiger og deres mødre.
Så hvis man har været forbi RSR på en onsdag og har set alle de julelys, der er i øjnene af
springrytterne og deres forældre, når der serveres aftensmad - ja, så er man ikke længere i
tvivl om, at prisen i år skal tildeles Lene, fordi hun utrætteligt laver lækker mad til os, som er
fantasifuld, velsmagende og i portioner, så både små piger og store drenge kan blive mætte.
Det gør onsdagene til en dag i ugen, som vi ser frem til - og så er det faktisk lykkedes Lene
på magisk vis - endda selvom aftensmaden kun koster 25 kr. - at skabe et pænt overskud til
RSR, som vi kan få glæde af, når vi engang finder ud af, hvad pengene skal bruges til.
Tillykke til Lene Christensen!
Plet prisen gives til en person under 15 år, som er en god ven og en som gerne hjælper i
klubben. I år var der mange “nominerede” til prisen - men der er alligevel en pige, der skiller
sig lidt ud.
Vi kan se, at der er 4 piger, der altid har en fest, når de er i rideklubben på samme tid - og
det bliver ekstra festligt, hvis Pepsi også er der på samme tid. Men pigen, som vi tænker på,
har alligevel haft et lidt specielt år. Først fik hun sin nye hest, men kort tid efter blev den
skadet, så hun ikke kunne ride på den i tæt på 14 måneder.
Alligevel har hun hygget, hjulpet til ved stævner og har været en god ven for mange af
pigerne i klubben, ikke mindst for Victoria, Tilde og Mille. Og nu er hun endelig begyndt at
ride på sin hest igen.
Så Frida, vi synes du er en rigtig god RSR-ven og synes, at du skal modtage Plet-prisen.
Tillykke til Frida Wedde!
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11. Eventuelt
Lene har en opdatering på overskud for fællesspisningen om onsdagen: Der er knap 10.000
kr. i overskud.
Signe: Ønsker at der må undervises af uddannede undervisere på RSR. At der kan ske
videreuddannelse af underviserne. Gitte oplyser at der kan gives tilskud fra kommunen.
Dorthe: Kan man få en fodervogn med indbygget vægt, frem for det system vi har nu. Lars
har tidligere undersøgt det og det er meget dyrt. Dorthe vil selv undersøge nærmere og
vende tilbage.
Sikkerhed i stalden: Har vi nogensinde overvejet om hestene ikke bør bindes i begge sider.
Enighed om at lave vores nuværende praksis om og samtidig lave ekstra pladser da vi har
brug for det. I samme ombæring at genetablere bommen uden for.
I forlængelse af ovenstående drøftelse, vil aktivitetsudvalget gerne lave en dag med
“undervisning” af børn og forældre i forhold til omgang med hestene.
Forslag: Kan vi lave spuleplads udendørs, for at aflaste vandspiltovet?
Forslag: Mange bokslåger er svære at åbne.En enkelt låge er desuden svært at lukke. Der
vil blive kigget på det.
Forslag: At de der ønsker det, kan undgå at få hestene på græs? Drøftet at hvis vi kan finde
en model for det, kan det sikkert godt lade sig gøre.
Må parter være med i opstaldergruppen på facebook? Der kan spørges ud i gruppen.
Bestyrelsen vil ikke blande sig i det.
Spørgsmål til videoovervågning: Hvad vil man kigge efter? Altså hvis der fx sker en ulykke,
vil man så gå tilbage og kigge på om underviseren har givet en forkert instruks? Det
gentages hvad formålet er med videoovervågning og at RSR naturligvis overholder diverse
bekendtgørelser vedr. Videoovervågning. Det er kun bestyrelsen som har adgang til videoen
og det vil kun blive udleveret til politiet hvis der sker noget.
Forslag om, at når man tilmelder sig ridebanekort, bliver man også præsenteret for reglerne
for brug af ridehallen, da det er oplevelsen, at mange gæster ikke er bekendt med reglerne.
Ovenstående punkter under eventuelt vil blive samlet op af bestyrelsen som vil sikre at der
bliver kigget på de forskellige ting der er blevet rejst.
Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden.

Dirigent
__________________________________
Jakob Autzen/ dato
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