Referat fra Generalforsamling i DARK tirsdag d. 9. februar 2010 kl.
19-21.30 i rytterstuen

1. Valg af dirigent
Gitte Larsen er valgt til dirigent.
Dirigenten meddelte, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen.
2. Bestyrelsen aflægger beretning
Merete aflagde beretning for det forgangne år. I 2010 vil bestyrelsen sætte fokus
på sikkerhed.
Beretningen blev godkendt med applaus.
Forslag fra Mie om at afholde rytterlicens kurser her. Bestyrelsen tager dette op.
Forslag fra Stella om klubtur til Herning. Også dette vil bestyrelsen tage op.
3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse v/kasserer Pia S. Larsen
Driftsregnskab er for året 2009 på kr. -26.211,50.
Men pr. 31.12.09 var der stadig kr. 43.639,50 på kontoen.
Regnskabet blev godkendt med applaus.
4. Fastsættelse af kontingent for 2011
Bestyrelsen foreslår at fortsætte med samme kontingent også i 2011 på kr. 275.
Generalforsamlingen var enig.
5. Behandling af indkomne forslag (udgår da der ikke er indkommet forslag)
6. Valg af formand
Merete Breilev - ikke på valg
7. Valg af bestyrelse
Maria Holm – ikke på valg
Laila Asmussen – ikke på valg
Pia Schøller Larsen – på valg (modtager genvalg) – genvalgt med applaus
Bo Reinholdt – ikke på valg

Mille Dam – ikke på valg
Lars Poulsen – ikke på valg
Linus Frederiksen foreslog, at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2
år, således at de ikke er på valg til næste år. Det blev vedtaget af
Generalforsamlingen.

Mille, Lars og Bo blev genvalgt for de næste 2 år.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Gitte Jensen og Betina Heide fortsætter som suppleanter. Jeanne blev valgt som
suppleant.
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Jesper Sørensen blev valgt til revisor og Majbritt Rasmussen som revisorsuppleant.
10. Overrækkelse af pokaler til championatsvinderne 2009
Der blev overrakt pokaler til følgende:
Dressur pony - Oline Dall og Hot chilli med 142 point.
Spring pony – Frederikke Olsen på Ibrahim OX 148 point.
Dressur hest - Christine Schøller Larsen med Ryttergårdens Safari 87 point og
igen Christine og Safari i spring med 26 point.
11. Evt.
Mille ville høre, om der stadig er nogle i Sponsorudvalget. Christine ville gerne
deltage. Bo er også stadig med.
Linus Frederiksen takkede for den altid varme modtagelse i DARK, selvom de ikke
kommer her så tit.
Stella oplyste, at Roskilde rideklub afholder jagt for alle.
Forslag om at rykke løsspringning til søndag i stedet for fredag. Bestyrelsen tager
dette op på næste bestyrelsesmøde.
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Senest fredag skal man have tilmeldt sig fastelavn, idet der skal indkøbes
fastelavnsboller.
Gitte annoncerede, at interesserede i ryttermærkekurser kan henvende sig efter
generalforsamlingen. Stellas mor foreslog, at vi laver en fælles bestilling af
rideveste. Pia laver opslag.

Merete blev takket for hendes indsats med at træne pony games damerne og 1
herre.
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