
 

D. 22/8-2020 

Referat af generalforsamling i MBRK 

 

 Dagsorden:  

1. Valg af dirigent og referent  

Kirsten Johansen blev valgt som dirigent. Dirigent godkender rettidig indkaldelse 

af generalforsamlingen. 

2. Bestyrelsen aflægger beretning  

Formanden aflagde beretning omkring klubbens aktiviteter i 2019. 

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse  

Regnskabet er udarbejdet af en betalt bogholder. Kasserer Bjørn Christensen 

gennemgår kort regnskabet. Kommentar til regnskabet var en påmindelse om at 

huske at få betalt sit klub kontingent til alle medlemmer, private såvel som 

rideskole elever. 

4. Fastsættelse af kontingent for 2020  

Forslag om at fastholde kontingentet som sidste år blev godkendt. (350,- for 

aktive ryttere, 200,- for rideskolemedlemmer og 150,- for passive medlemmer). 

Man kan melde sig ind til halv kontingent efter 1. September, hvilket fremgår af 

vores hjemmeside. 

5. Behandling af indkomne forslag  

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse vedrørende reglerne for 

championatlisterne. Championatslisterne varetages af bestyrelsen og reglerne for 

point på disse fremgår af klubbens hjemmeside. De følger overordnet DRF’s 

OUT-regler. Bestyrelsen har fastsat en frist for indberetning af stævneresultater 

på 1 måned. Der blev stillet forslag om at minde om championatet og 

indberetning af resultater ved klubbens stævner. DRF’s OUT regler for en syg 

hest der har været under genoptræning blev diskutteret, og stillet forslag til 

bestyrelsen om muligheden for dispensation fra OUT reglerne for en hest som har 

været under genoptræning i et år for at deltage med point på championatslisterne. 

Der var forslag om bestyrelsen kunne vurdere om man kan forvalte 

championatlisterne via Facebook. 

6. Valg til bestyrelsen - på valg var:  

 

• Jan Hansen: Ønskede ikke genvalg  

• Mette Larsen: Ønskede ikke genvalg  

• Skrållan Arndt: Ønskede ikke genvalg  

 

I henhold til klubbens reviderede vedtægter godkendt på generalforsamlingen i 

2019, skal bestyrelsen konstitueres af 5 medlemmer. 



Til bestyrelsen blev valgt de siddende medlemmer (Gitte Frausing, Sussi Grejø, 

Heidi Christensen, Bjørn Christensen, Pia Christensen) og Camilla Klemment (in 

absentia). Katja Worm blev valgt ind som ny i bestyrelsen. 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen  

Der blev ikke valgt nogle suppleanter på generalforsamlingen. Bestyrelsen 

opfordres til at finde suppleanter blandt klubben øvrige medlemmer eller 

forældre. 

8. Valg af junior repræsentanter og junior suppleant  

Mathilde Rasmussen, Antonia Christensen, Monique Christensen, Sandra 

Christensen meldte sig til junior udvalget. 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

Klubben betaler for at få udarbejdet regnskab og revision på dette. 

Generalforsamlingen godkendte at denne ordning fortsætter. 

10. Uddeling af vandrepokaler og ”små” pokaler  

Bestyrelsen har valgt at uddele erindringsplaketter til vandrepokalsvindere for i 

år, når de afleveres til næste generalforsamling. Begrundelsen herfor er at den 

sene generalforsamling, grundet Corona, ikke giver særlig lang tid med pokalen 

inden den skal leveres tilbage. 

11. Eventuelt  

I år (2020) har været afholdt rideskolecup. Vores medlemmer endte i tredje runde, 

men gik ikke videre til finalen. 

 
 


