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1. Valg af dirigent
Mette Haarh blev valgt
2. Bestyrelsen aflægger beretning
Susanne berettede om året der gik.
Hun fortalte om hvorfor og hvordan vi håndterede at de fik kværke på en nabogård.
Bestyrelsen har besluttet at vores elevponyer fremover ikke skal til Thorø for at
gå med ferie børn.  I stedet satser klubben på flere dagridelejre hjemme i
klubben, bla. 2 uger i sommerferien.
Vi har fået et rigtig godt samarbejde med Pilehaveskolen, som hver fredag
kommer og bruger et par ponyer. Det er godt for både ponyer og for børnene fra 
Pilehaveskolen.
Susanne påpegede vigtigheden af at vi løfter i flok, - ellers består vores klub
ikke på sigt.
Susanne fortæller hvilke udfordringer vi har med møddingsplads og godkendelser

3. Det reviderede regnskab 2017 og budget 2018 forelægges til godkendelse
Her ses tydeligt at klubben lever af vores arrangementer og vigtigheden i
disse.
Regnskab og budget er godkendt
4. Valg af 5-8 bestyrelsesmedlemmer
a. Følgende bestyrelsesmedlem er på valg efter ordinær 2-årig periode:
Lotte Østergreen og Pernille Sohl
b. Følgende bestyrelsesmedlem er på valg efter at være indtrådt som
suppleant i perioden: Rikke Rasmussen
c. Følgende bestyrelsesmedlemmer har siddet i 1 år af en 2-årig periode:
Christel Rose, Dorthe Wraa og Susanne Ferning
d. Følgende bestyrelsesmedlemmer er udtrådt i utide i den forløbne
periode: Michelle Nederlund, Michelle Q og Jacob Christensen.
Lotte Østergreen, Christel Rose og Dorthe Wraa træder ud
Susanne Ferning, Rikke Rasmussen og Pernille Sohl bliver
Helle Hulgård, Gitte Funck, Mette Haarh og Ole Madsen træder ind
5. Valg af suppleanter



Maria Kohave og Sanne Salome er valgt til suppleant
6. Valg af revisor
Ole Mørk
7. Fastsættelse af kontingent
Der er ændringer i kontigentet pr. 1. April 2018, disse fremgår af
hjemmesiden
8. Behandling af indkomne forslag 
Der er ikke kommet nogen forslag
9. Eventuelt
Mette opfordre til passivt medlemskab
Der skal laves en plan for pasning af vores ridebaner i ferier
Rikke er i gang med og finde sponsor så vi kan få nye ”låne hjelme” i klubben,
samt flere sikkerhedsveste. 
Der opfordres til mere system og orden på låneudstyr.
Vi skal være mere synlige i forbindelse med vores succes historier
Billeder af bestyrelsesmedlemmer hænges op i klubben
Susanne fortæller at, hun og Lotte arbejder på at finde en ny grund til et helt
nyt og moderne ridecenter i Ebberup. Vi så nogle tegninger hvor der bla. er en
stor ridehal på 20 x 80 m. Susanne og Lotte arbejder videre med dette og der
vil løbende komme ny info.
a. Frivilligt arbejde – rettigheder og pligter 
Der er stadig et større behov for frivillige til arrangementer og daglig drift i
klubben. Der er derfor opstartet forskellige støtteudvalg og vi glæder os til
at få dem op at køre 100%, da dette vil lette presset på bestyrelsen
betydeligt, så der kan arbejdes mere konstruktivt med andre opgaver.
Grupperne ser sådan ud:
Rengøring: rengøring op til arrangementer, samt 1 gang ugentligt, vask af
håndklæder mm
Sociale aktiviteter: Ridelejr, banko, foredrag mm.
Stævner: Afholdelse af D, E, Trec samt islænderstævner
Udendørs arealer: Græsslåning, maling, hegn mm.
Indendørs arealer: Bokse, vandkopper, ridehal mm.
Kiosk: indkøb, holde åbent, planlægge vagter mm.
Fest: Hjælperfest, skt. hans, julefrokost mm.
Og der er brug for flere hjælpere.
Kontakt Helle Hulgård 28493235 hvis du ønsker og hjælpe i et udvalg eller
har spørgsmål.
b. Opfordring til forældre om passivt medlemskab
c. Fremtidige udfordringer og prioriterede investeringer



Nyt ridecenter
Mødding- ikke lavet
Opbevaring til spring
Højt hegn på udendørsbanerne
Tag på tromleskur
d. Gennemgang af ride- og sikkerhedsregler
De er godkendt uden ændringer
e. Gennemgang og diskussion af ”Vision og Strategi” – stadig dækkende?
Der er få ændringer i visioner:
Rummer børn med særlige behov
Vi tager socialt ansvar
f. Prisliste 2018
Fremgår på hjemmesiden
Der holdes bestyrelsesmøde tirsdag d. 6/3-18 hvor ny og gammel
bestyrelse ”bytter” opgaver og den nye bestyrelse konstitueres.


