
 

 

Referat fra generalforsamling i EBR 10/4-2021 

      Velkomst 

1. Valg af dirigent: Lotte Østergreen 

Referent: Vickie Aalund Pedersen 

 

2. Bestyrelsen aflægger beretning: 

Beretning aflagt af formand Ole Madsen. Beretningen vedlægges separat til referat. 

Der har været veterinær godkendelse af stalden, den blev godkendt.  

 

3. Det reviderede regnskab 2020 og budget 2021 forelægges til godkendelse: 

Økonomien hænger sammen trods en Covis-19 der har sat sine spor. Vi går ud af 

2020 med et lille underskud på -14.052,00 kr. Dette skyldes nedgang i aktiviteter som 

stævner og mindre indtjening i kiosken samt Ridelejer. 

Der er fundet en billiger løsning på tømning af container, som vil træde i kraft i 2021  

Lånet til Realkredit Danmark bliver udbetalt i løbet af sommeren 2021 

Regnskab og Budget godkendt. 

 

4. Valg af 5-8 bestyrelsesmedlemmer: 

a. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg efter ordinær 2-årig periode: 

Ole Madsen – ønsker ikke genvalg 

b. Følgende bestyrelsesmedlemmer har siddet i 1 år af en 2-årig periode: 

Tanja Mikkelsen – Fortsætter 

Allan Kristensen – Ønsker af udtræde. 

Nyvalgte: Maria Christiansen, Karoline Holt-Kristensen, Elisabeth Blomstrøm 

Pedersen, Karoline Pihl Winterø, Anne Sophie Kiskov, Vickie Aalund Pedersen. 

c. Følgende bestyrelsesmedlemmer er udtrådt i utide i den forløbne periode: 

Camilla Østergaard 

Pernille Johansen 

 

5. Valg af suppleanter: 

Sanne Salome – Fortsætter 

 

6. Valg af revisor: 

Ole Mørk – Fortsætter 

 

7. Fastsættelse af kontingent: 

Priser er uændret for 2021    

 

 



 

 

8. Behandling af indkomne forslag: 

Ingen forslag modtaget. 

 

9. Eventuelt: 

a. Frivilligt arbejde – rettigheder og pligter: 

Alle skal blive bedre til at bidrage stort som småt. I Rytterstuen trænger der ofte 

til at blive fejet, tørret borde af, ordnet toiletter samt alm rengøring. Hvis 

køkkenet skal kunne benyttes, skal man rydde op efter sig selv. Service skal i 

opvaskemaskinen efter brug, og tændes når maskinen er fuld. Ligeledes skal den 

også tømmes igen efter endt vask.  

Arbejdsdagene har været lidt spredte det forgangene år. Dette er en mulighed 

bestyrelsen vil arbejde mere i, så alle har en mulighed for at hjælpe til.  

b. Opfordring til forældre, bedsteforældre osv. om passivt medlemskab.  

Man tilmelder sig ved Mette Tang. 

Medlemstallet er i øjeblikket i alt 131 medlemmer. 

c. Fremtidige udfordringer og prioriterede investeringer: 

Der arbejdes på et nyt Ridecenter. Det vil blive opført bæredygtigt og ligge inden 

for cykelafstand fra Ebberup skole.  

Det vil blive et stort center hvor der vil blive plads til vognkørsel, islænder baner 

og meget andet.  

Der ud over arbejdes der på, at der vil blive anlagt mountainbike baner, plads til 

spejder og anden udendørs aktiviteter.  

d. Gennemgang af ride- og sikkerhedsregler:  

Bestyrelsen vil gennemgå brandregler, rideregler og brug af mobiltelefon under 

ridning. Der vil blive hængt ajour førte regelsæt op.  

e. Gennemgang og diskussion af ”Vision og Strategi” – stadig dækkende? 

Ligger på hjemmesiden: Godkendt 

f. Prisliste 2021: 

Priser er uændret for 2021.04. 

 

 

 

 

 

 

Tak for god ro og orden ved mødet  

 


