Referat Generalforsamling d. 25. februar 2013.

Tilstede: HGR, HIS, CSC, RIF, BAR , NØR, HES, STUT, FHSR, HSK, ØKR, FVR, SRV, SØG,
SRØ, ERD, EDAL, BLIS, NSR.
1. Valg af dirigent.- Louise Bechman blev valgt.
2. Formanden aflægger beretning. – Tina Foldager aflagde beretning. Godkendt.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. – Dorte Eriksen aflagde det reviderede regnskab.
Godkendt
Spørgsmål om tilskud til distriktsmesterskaber.
Svar: se distriktets hjemmeside.
Spørgsmål om tilskud til Voltigeringsmesterskab.
Svar: Send en ansøgning til distriktet.
Forslag vedr. henlagte målerpenge. Var det en mulighed at de kunne gå til et Rasmus
Bagger kursus i distriktet?
Svar: Der er en plan for de henlagte penge, som vi kommer ind på i næste punkt på
dagsordnen.
4. Der er 2 klubber til godkendelse; Egedal og sportsrideclubben.

5. Fastlæggelse af kontingent til distriktet, samt fastlæggelse af budget.
Forslag fra distriktsrådet, om at alle klubber i distrikt 2 er kontingentfri i 2013. Det er de
henlagte målerpenge der vil blive brugt til at dække ind, for at give noget tilbage til klubberne.
Tilskuddet var i 2012 kr. 13,- pr medlem i klubberne.
Kassebeholdningen vil derefter være ca. 100.000,-.
Forslaget er Godkendt. Klubberne er kontingentfri i 2013.
6. Valg af distriktets forretningsudvalg.
Gunnar Torp – valgt for 2 år. (Kasserer)
Helle Kornbo – valgt for 2 år. (Stævnekoordinator)
Anita Cordrey – valgt for 2 år (Officials, kurser, ponymåling )
Susanne Pedersen – valgt for 2 år (Bredde)
7. Valg af Revisor - Dorthe Paludan – valgt for 1 år.
8. Indkomne forslag:
Distriktet fortsætter med at give plaketter, dækkener, bånd til distriktsmesterskaberne. –
Godkendt.

9. Evt.
Opfordring til at lave en folder omkring rideklub under rideforbundet, som man kan dele ud
til de nye ryttere på rideskolerne.
Tina Foldager tager den op med forbundet.
Opfordring til alle ryttere om at huske at melde hvilken klub man starter for til stævnerne. Der
er mange der melder til stævne uden at oplyse klub. Det giver unødig ekstra arbejde til de
frivillige der sidder i sekretariaterne.
Der blev stillet spørgsmål om der kommer en stramning på hvem der må afholde stævner.
Der blev for nyligt afholdt et stævne hvor der grundet dårlige bundforhold, var mange der
styrtede. 4 børn kom på sygehuset.
TD fortæller at han har skrevet i stævnerapporten at der ikke kan afholdes udendørsstævner hos
den pågældende klub, før bundforholdene er bragt i orden.
Klubben har taget det til efterretning.
Forslag om at få dispensation til de TD’er der ikke kan komme til afsluttende kursus i
forbundet.
Tina Foldager overrakte gaver til Dorte Eriksen, Louise Bechman og Anne Donatzky som tak
for den store indsats gennem mange år.
TF Takkede for god ro og orden.
Generalforsamlingen slut.

Referent: Linda Frid

