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1. Valg af dirigent
a. Betstyrelsen peger på Lotte Østergreen, ingen indvendinger.
2. Bestyrelsen aflægger beretning
a. Det skal ikke være nogen hemmelighed at bestyrelsen har haft mere
end travlt det sidste år i forhold til at behandle vores tilladelser. I
starten af året udløb vores miljøtilladelse og vi skulle i den forbindelse
have ny godkendelse til vores udendørsbaner. Dette viste sig ikke og
være helt let og begge baner blev lukket, dog blev den ”øverste” bane
åbnet midlertidigt. Vi få en endelig afgørelse i sommeren 2019.
Samtidtig betyder udløb af miljøtilladelse også at vi intet kan foretage
os i forhold til nye ting uden at skulle igennem en masse ansøgninger
mm.
Vi har for ikke så længe siden modtaget en klage over vores nye
mødding, dette fik vedkommende afslag på ved kommunen. Efter
afslaget valgte vedkommende og klage over vores gamle løsning,
dette fik vedkommende også afslag på.
Der er udarbejde APV som loven oreskriver.
I forbindelse med herpes udbrud på Fyn og i resten af landet blev hele
hesteverdenen lukket ned og det gik desværre ud over 2 af vores D
stævner som vi måtte alyse.
Vi er i gang med at finde en løsning så alle hestepas kan være i
klubben som loven oreskriver

Ebberup Rideklub, Rybergsvej 12, 5631 Ebberup

Der er udarbejdet helt nyt point system til vores udregninger til div.
Klubmestre i de forskellige disipliner. Der vil nu kun kunne kæmpes
om pokalerne på hjemmebane, dette for at tilgodese de ryttere som
bruger vores klub.
Vi fik i sommers et sponsorat fra Flemløse Rise sparekasse og brugte
pengene på en ny sadel til Macnito.
Mette Tang er gået i gang med at finde os noget nyt springmateriale
Vi har lukket vores islænderhold pga. for få tilmeldte på holdet, vi kan
dog kontaktes hvis der igen skulle være et behov.
´Misty, vores tro elevhest flytter til sit nye hjem d. 29.3 hvor hun skal
være selvskabshest til en anden stor hest.
3. Det reviderede regnskab 2018 og budget 2019 forelægges til godkendelse
a. Regnskab og budget er godkendt med et flot resultat.
4. Valg af 2-4 bestyrelsesmedlemmer
a. Alle bestyrelsesmedlemmer valgte og stille til valg fordi der var
opstået en skævhed i nye og gamle medlemmer da vi forrige år havde
en del som gik i utide, så for at få en ny blandet bestyrelse vedtog vi
dette. Ved valg af den nye bestyrelse blev der derfor trukket lod om
hvem som skulle sidde 1 år og hvem som skulle sidde 2 år.
Susanne Ferning, Rikke Rasmussen og Pernille Sohl udtrådte af
bestyrelsen.
Ny bestyrelse ser således sådan ud:
Pernille Johansen

1 år

Kim Dyring

1 år

Helle Hulgård

1 år

Gitte Funck

1 år

Pernille Larsen

2 år

Elisabeth

2 år

Mette Haahr

2 år

Ole Madsen

2 år

5. Valg af suppleanter
a. Tanja Mikkelsen og Sanne Salome.
6. Valg af revisor
a. Ole Mørk.
7. Fastsættelse af kontingent
a. Ingen ændringer i forhold til 2018.
8. Behandling af indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest
13.02.19)
a. Der var ikke kommet nogle forslag.
9. Eventuelt
a.

Frivilligt arbejde – rettigheder og pligter 
a. Der var fra bestyrelsen udarbejdet en plan som blev vendt på
mødet, denne plan vil den nye bestyrelse arbejde videre med så
snart de er på plads. Dog blev det besluttet at der skulle lavet et
skriv til nye medlemmer om at man forpligtede sig til at deltage i
det frivillige arbejde i klubben.

b. Diverse udvalg
a. Har man lyst til at hjælpe i et udvalg er man meget velkommen til
at kontakte bestyrelsen.
c. Opfordring til forældre om passivt medlemskab
a. Mette Tang opfordre.
d. Fremtidige udfordringer og prioriterede investeringer
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Vi arbejder fortsat på nyt ridecenter og der vil blive oprettet en
støtteforening som skal tage sig af dette. Der bliver afholdt strategimøde
i kommende uge, hvor bla. Susanne Ferning, Lotte Østergreen, Joakim
Johansen, Jacob Medici og Troels Schulst deltager, og så bestyrelsen kan
arbejde med den gamle klub.
e. Gennemgang af ride- og sikkerhedsregler
a. De samme som 2018 blev godkendt.
f. Gennemgang og diskussion af ”Vision og Strategi” – stadig dækkende?
a. Godkendt.
g. Prisliste 2019
a. Samme som 2018.

Tak for et godt møde....

