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Mattssons Rideklub
Referat af Ordinær Generalforsamling den 21. Marts 2OL3

1. Valg af Dirigent

Chris Winther blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Formandens Beretning

Formanden indledte med at konstaterer at der er sket en hel del siden sidste Generalforsamling.

Bestyrelsen har i årets løb taget initiativ til 3 konkrete forbedringsinitiativer:

L. Forbedring af hø kvaliteten til hestene

2. Forbedring af strøelsen for at modvirke støv og allergi gener samt

3. Forbedring af undervisningens kvalitet på rideskolen

punkt 1 og 2 sorterer rettelig under ApS, men som klubbestyrelse har vi fremsat en række forslag på disse

områder.

Bestyrelsen har i årets løb arbejdet aktivt med alle tre områder - som altid i tæt samarbejde med MAK's daglige

ledei (Gunilla persson). Men vi måtte konstatere, at forbedringer på disse områder løb ind i nogle udfordringer'

udskiftning af hø og strøelse blev vanskeliggjort undervejs, da en for bestyrelsen ukendt kontraktl¡g forpligtigelse

med den nuværende leverandør bremsede initiativet. Bestyrelsen måtte indgå et forlig med leverandøren, og har

nu iværksat en forstærket kvalitetskontrol med alle leverancer.

Sidst på sommeren traf bestyrelsen aftale med Bjarne Schrøder om at overtage en betydelig del af

rideundervisningen, for herigennem at sikre en mere ensartet kvalitet undervisning. Det var tillige meningen' at

Bjarne skulle fungerer som Gunillas stedfortræder i tilfælde af ferie m.v. således at driften i det daglige kunne

forløbe smidigt.

ultimo året valgte Gunilla at opsige sin stilling efter næsten 20 år på stedet. Det kom som en overraskelse for

bestyrelsen, der som en midlertidig l6sning indsatte Kim Storm Pallesen som daglig leder' Kim og Bjarne

samårbejde i henholdsvis Aps og Rideskole har vist sig velfungerende, og løsningen er derfor blevet gjort

permanent.

også i 2012 har vi afholdt en række succesfulde stævner, ligesom vi har haft en f
tilslutning. Når man dertil lægger, at vi har overtaget nogle rideskolehold fra and d

belægning på hestesiden og at rideskolen generelt er i fremdrift, ser Bestyrelsen emtiden'
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Formanden afsluttede sin beretning med at takke Gunilla Persson for 20 års udmærket tjeneste som daglig leder
af MAK. En periode, hvor Gunilla fortjent blev synonym med Mattssons - en indsats som hele forsamlingen
kvitterede for med stående ovation.

Dermed sluttede formandens beretning

Der var ingen spørgsmål til beretningen som dermed var godkendt.

3. Regnskab 2012

Lars Folkmann gennemgik regnskabet lor 20L2, som er præget af et år med færre elever og færre medlemmer.
Men MAK er kommet igennem med pænt mindre lille overskud, og det er der grund til at glædes over i disse lidt
vanskelige tider for de fleste klubber.

Der var nogle få spørgsmål til regnskabet, herunder opfordring til bestyrelsen om at holde nøje Øje med

om kostn ingsudviklingen generelt.

4. Budget 2013

Budget 2013 blev gennemgået og godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Dette blev vedtaget.

6. lndkomne forslag

De indkomne forslag blev behandlet

7. Valg af bestyrelse

Gitte Hagedorn afgik fra bertydelsen, og modtog Generalforsamlingens tak for en stor indsats. Tina Schøn blev

indvalgt som nyt medlem, og resten af bestyrelsen fortsætter uændret'

8. Valg af revisor

Deloitte blev genvalgt som revisions firma
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9. Eventuelt:

Gunilla blev igen takket for sin store indsats hos MAK

Dermed sluttede Generalforsamlingen, og Formanden kunne takke Dirigenten for vel udført hverv

Eva og Gitte delte der efter præmier ud for klubmesterskaber og ærespræmier. Se opslag herom på

hjemmesiden.

BESTYRETSEN
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