
            Referat  generalforsamling  
        Brande Sportsrideklub 

 

 
 

                 Den 10. april 2019 
Kl. 19.30 

i Rideklubbens cafeteria, Nordlundvej 53 
 

 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent - Eugen Coldhart 
- Der er indkaldt retsmæssig 
 

2. Beretning fra bestyrelsen  
v. formand Susanne Rasmussen 
 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab  
V. Susanne Ø. Madsen 
Overskud på 115.000kr 
 

4. Fastsættelse af medlemskontingent  
Fortsætter uændret 
 

5. Behandling af indkomne forslag  
(Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 
senest 8 dage før generalforsamlingen) 
Christine Fogtmann - at få kigget på principperne for vores championatsliste. Bestyrelsen 
tager dette op på et bestyrelsesmøde hvor Christine inviteres. 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – Følgende er på valg: Tine Krog - modtager genvalg, Pia 
Krarup- modtager genvalg og Pia Christiansen modtager ikke genvalg. 
Bestyrelsen foreslår Charlotte Greve - Valgt  
 

7. Valg af suppleanter  
Susanne Østergård modtager genvalg 
Rikke Kelly modtager ikke genvalg 
Bestyrelsen foreslår Heide Maigaard - Valgt 

 
8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant  

Foreslår genvalg til Allan Dam og Partner revision. - Valgt 
 
 

9. Eventuelt – herunder uddeling af pokaler for de mest vindende ryttere i 2018 samt 
nedsættelse af udvalg. 
 
Susanne R. - Tak til Pia Christensen for indsatsen i bestyrelsen - modtager en gave.  
 
Uddeling af pokaler- Anja   
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Hest Spring. Filippa Andersen, Balou 
Hest Dressur: Anja Emborg, Wega 
Pony spring: Filippa Andersen, Mr Bonfire 
Pony dresser: Heidi Birch, Dalton 
 
Hjælperpokal: Ida Høgh 
Horsemannship- pokal: Merle Maigaard 
 
Tine Krog Jensen - Dorte har valgt at træde ud af stævneudvalget med udgangen af 2019 - 
så vi håber på at der er nogle der har mod på at lære noget om at afvikle stævner i 
klubben.  
 
Annike - tak til alle de hjælpere der har givet en hånd til stævnerne. Der er lavet en 
stævneguide der fortæller hvad man skal til de nye hjælpere - også til dem der ikke har 
gået til ridning.  
 
Susanne Rasmussen - Tak til Eugen for at styre generalforsamlingen på fornemvis.  
 
 
 

 


