Referat generalforsamling i Nyborg Rideklub, onsdag den 13. marts 2019 kl. 19.30
Erik bød velkommen
1. Valg af dirigent
Jette Jørgensen blev valgt
Konstatere at generalforsamlingen er rettidig indkaldt, lagt på facebook 20. februar og Indkaldelse er
hængt på boks dørene den 20. februar 2018
Hun gjorde opmærksom på at der er indkommet forslag fra bestyrelsen.
2. Valg af referent
Heidi Leen blev valgt
3. Formandens beretning
Anna fremlagde beretningen om kom rundt om;
Der har været arbejdsdage
Der er afholdt stævner
Der er afholdt 12 bestyrelsesmøder
Vi har fået en ny vaskemaskine med poletautomat
Vi har stået i baren på ørbækmarked
Vi har givet trækturer på torvet
Vi har bygget nye bokse i gammelstald og ny strigleplads
Vi har købt ny traktor
Heidi er trådt ind i bestyrelsen på Nannis plads. Der har været afholdt møde med kommunen vedr.
mudderhullet ved foldene.
Vi har modtaget sponsorater – tak for det!
Beretningen godkendt

4. Udvalgenes beretninger
•

•

•

•

Rideskoleudvalgt V. Anna
Vita, Ann Pia, Anna og Maria er en del af udvalget – vi brugt krudt på at købt, Lotte og Toke og har
efterfølgende solgt Lotte igen med en lille fortjeneste. Der har været afholdt mange møder. Vi har
også måtte sige farvel til Loke. Tom og Plude er flyttet. Der er afholdt flere arrangementer, til stor
glæde for klubbens medlemmer. Pt. har vi Maja til lån, som pt. er halt.
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Der var stor ros til udvalget fra forsamlingen "
Arealudvalget V. Ann Pia
Ann Pia og Camilla er aktive, de har ikke været så aktive i år, og hele området mangler en kærlig
hånd.
Heidi Leen har gang i kommunen vedr. mudder hullet på stien op til vinterfoldene.
Stævne udvalget V. Camilla
Det startede lidt skidt pga. Herpes virus. Vi måtte aflyse stævnet i august, men ændrede det til et
internt stævne. Under evt. skal vi ha fundet flere der ønsker at gå ind i udvalget
Bygnings- og staldudvalget V. Erik

Vi er færdige med den gamle stald og der har ikke været råd til at lave mere i år. Kenneth har været
i gang med at lave traktoren. Der har været lidt udfordringer med vandrørene. Der er nye projekter
i støbeskeen. Vores trailer skal efterses og repareres hvis det kan betale sig.
Spørgsmål: Der mangler en stikkontakt ude ved containeren… forsamlingen beslutter at der skal
bringes i orden, så det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
5. Fremlæggelse af revideret regnskab
Lise fremlagde regnskabet
Enkelte spørgsmål til udgifter til rideskolen og flere spørgsmål til det offentlige tilskud.
Spørgsmål til investering af vedligehold af trailer – kan det betale sig? Der skal være en trailer til akutte
situationer.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.
6. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet er uændret i 2019
7. Behandling af indkomne forslag
Heidi fremlagde bestyrelsen forslag 1 efter 1 (se bilag 1) – Alle 3 forslag blev godkendt
§5 ændres til:
Foreningen drives af en bestyrelse på 7 personer, der alle skal være fyldt 18 år. De 7
bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter (1. og 2. suppleant) vælges på
generalforsamlingen.
§6 Ændres til:
Bestyrelsen indkaldes af formanden eller på begæring af mindst 3
bestyrelsesmedlemmer så ofte, som det skønnes nødvendigt, dog minimum 6 gange om
året. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 repræsentanter er til stede.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskabet afsluttes pr. 31.12. og revideres af 2 revisorer.
§ 12 ændres til
Foreningens opløsning kan finde sted når beslutning herom er vedtaget på 2 på hinanden
følgende generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum.
Ved første generalforsamling skal beslutning om opløsning vedtages med mindst 3/4 af
de afgivne stemmer. Ved anden generalforsamling kan opløsningen vedtages ved
simpelt stemmeflertal. I tilfælde af klubbens opløsning, hensættes evt. aktiver på lukket
konto i den bank NRK benytter på det tidspunkt klubben opløses til evt. opstart af ny
rideklub. Hvis dette ikke realiseres i løbet af en periode på 3 år skal aktiverne tilfalde
”Hestenes Værn”

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 5 stk. 1
•
•
•

Erik Frederiksen ønsker genvalg - genvalgt for 2 år
Heidi Leen ønsker genvalg - genvalgt for 2 år
Marlene Gorgulla ønsker ikke genvalg - Camilla Ø. Nielsen, valgt for 2 år

9. Valg af 2 suppleanter
Anette Leerbek – valgt
Rikke Frederiksen – valgt
10. Godkendelse af 2 juniorrepræsentanter og 1 juniorsuppleant
Udgik da forslaget om at indkalde samtlige junior indskrives i klubreglementet.
11. Valg af 2 revisorer
Vita Andreasen – valgt
Heidi Ravn – valgt som suppleant
12. Årets NRK`er 2018
Der er indkommet 3 indstillinger – Rikke læste indstillingerne op.
1 indstiller
Nanni gik bort den 20. november 2018 som i mine øjne har været et kæmpe stort tab for Nyborg Rideklub.
Nanni blev beskrevet som staldens mor/mormor som betød, at alle turde komme til Nanni uanset hvilke
problemer der var. Folk vidste, at Nanni altid forholdt sig neutral, aldrig tog parti, men i stedet var lyttende,
forstående, kærlig og ikke mindst parat til at hjælpe uanset hvilken udfordring der stod bag. Nanni har som
formand gennem mange år, været konfliktmægler til mange møder og formået at holde en ordentlig god
tone. Nanni var vellidt af alle.! Nanni kæmpede for Nyborg Rideklub og Nanni havde den overbevisning om,
at Nyborg var den bedste klub i Danmark, og den var værd at kæmpe for! Nanni talte ALDRIG dårligt om
nyborg rideklub eller om klubbens opstaldere, og uanset hvilke problemer man havde vendt med Nanni, så
kunne man altid trygt stole på, at de blev hos hende, og det kom ikke andre ved. Nanni løb aldrig med
sladre, eller gik bag nogen ryg eller beslutninger. Nanni kæmpede for rideskolen, kæmpede for stævnerne
og kæmpede for bestyrelsen.
2. indstiller
Nanni er et kæmpe savn, men hendes navn skal ikke glemme! Og derfor norminerer jeg Nanni som årets
NRK. Nanni skal huskes for den store personlige betydning hun havde for Nyborg Rideklub. Nanni har været
i NRK i 15 år. Trods sine 15 år som trofast medlem, bestyrelsesmedlem, sine mange år som formand og alle
de mange timer og insats, aldrig blevet kåret til årets NRK. Det er første gang klubben kåret en afdød til
årets NRK. Nanni har altid været der NRK og trods modgang deltaget i alt hvad der havde med klubben at
gøre, lige til det sidste. Nanni var aldrig bange for at give en hjælpen hånd og altid frisk på at hjælpe hver og
en, der havde brug for hjælp eller et godt råd. Man kunne altid komme til Nanni hvis man havde brug for en
at snakke med om sine problemer i stalden eller bare at snakke. Nanni var ikke bare Nanni, men hun var
vores alle sammen Nanni
3 indstiller
Nanni har altid været der for NRK og trods modgang deltaget i alt der havde med klubben at gøre.

Bestyrelsen har besluttet at Nanni Ravn Gorgulla er årets NRK 2018.

13. Eventuelt
Nyt fra Muleposen – stor begejstring til det store arbejde Lisbeth og Kurt ligger i Muleposen, det sætter
klubben stor pris.
Erik informerede om at den blå traktor er død og vil finde en ny, hvis det ikke kan svare sig at reparere den.
Erik opfordrer igen til at ”lappe” huller i bunden, når man bruger ridehuset.
Camilla vil gerne have 3 navne til stævneudvalget ellers er der ikke noget stævneudvalg.
•
•
•

Vita, Birgitte og 2 X Camilla har meldt sig. Camilla er tovholder på det tekniske og tovholder på
dressur. Amalie og Marlene melder sig til at hjælpe.
Det første stævne er den 24.-26. maj 2. kval stævne.
Der efterlyses en oversigt over opgaver – gerne en køreplan… Her et link hvor man kan læs lidt
mere om regler mv. https://www.rideforbund.dk/da/Ridesport/Reglementer.aspx

Forslag om at tænke forældre ind, der har børn der går til ridning i div. arrangementer.
Medlemmerne af NRK opfordres til at tilmelde sig Energi Fyn – se mere på facebook, det giver lidt ekstra
penge i kassen.
Bestyrelsen opfordres til at tænke i sponser aftaler – Jan tilbyder at hjælpe.
Forslag om at hæve leje af heste traileren, så man evt. kunne oprette en vedligeholdelseskonto.
Forslag om temaaften hvor man evt. kunne få nogen til at holde oplæg.
Generalforsamlingen sluttede 21:39

Nyborg den __________

__________________________________
Jette Jørgensen - dirigent

