
 

Referat generalforsamling 24/2-20: 

Brovst rideklub: 
1. Valg af dirigent: Jens Jørgensen 
2. Bestyrelsens beretning: Formanden beretter om 

årets gang. Økonomien ser fornuftig ud. Der bliver 
fortalt om de mange tiltag og arrangementer. 
Nogle af de kommende tiltag er duelighedsmærker 
til de små ryttere. Stor tak til de mange som 
hjælper til ved de mange renovationsprojekter, 
generelt skal der lyde en stor tak til alle 
medlemmer som yder en stor indsats for at stedet fungerer så optimalt som 
muligt.  

3. Regnskab til godkendelse: Rikke beretter om regnskabet - og det er 
godkendt. 

4. Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag 
5. Valg til bestyrelse og revision:  

a. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Genvalg af Katrine, Charlotte og Pernille 
b. Valg af interne revisor: Der er pt ikke fundet en løsning, men der arbejdes på det. 
c. Valg af suppleanter til bestyrelse: 1. Margrethe Hjartsbæk og 2. Maria Gildbjerg 
d. Valg af revisor suppleanter: Frederik Hjortnæs Holt 

6. Evt:  
- Hvis man selv har skrevet sig på weekendvagten, men ikke kan alligevel, så 

skal man selv sørge for at bytte.  
- Der bliver spurgt ind til standarden af bane og stald. Banen skal harves 

dagligt og staldene skal holdes præsentable. 
- Facebook - dagligdagen i BROR - brug gruppen fornuftigt og hold en ordentlig 

tone. Overvej om der er for mange opslag - de opslag der er, skal have 
relevans for mange ellers skal de ikke slås op. 

- Spørgsmål til hvornår overgår man fra at være puslinge rytter til at komme på 
et større hold, kunne der evt være udvidet puslingehold. Der er administrativt 
problemer i at lave alt for mange forskellige typer hold, men man kan lave 
forskellige variationsmuligheder. Der er forslag om, at der er undervisning i 
opsadling og oprydning i stalden. 

- Margrethe afholder opsadlingskursus senere. Forslag om at der bliver koblet 
en voksen på de nye ryttere, så de har en fast person de kan få hjælp af. 

- Isabelle opfordrer til at man kommer og spørger hende, hvis man har 
spørgsmål til hendes metoder omkring unghestene. Hun anmoder om at man 
sørger for at få hestene ind senest kl 13 i weekenderne, så hun kan få sine 
heste ud.  

 



Udvalg:  
Facilitetsudvalg: Klaus Jensen, Peter Kjærulf, Palle Høgh, Kim Fallgaard Nielsen 
Baneudvalg: 
Cafeteriaudvalg: Margrethe Hjartsbæk, (Jeanet indkøb),  
Stævneudvalg: Simone Nielsen, Diana Lykke, Martha Betina,  
Aktivitetsudvalg: Kamilla W. Jørgensen, Rikke Sigsgaard Claesen, Anne Frandsen 
 
Uddeling af championater v/Simone: 
Dressur hest: Maja Juul  
Spring hest: Katrine Riis 
Dressur pony: Cecilie L. Kjærulf 
Spring: pony: Jeppe Dahl Madsen 
 
Kåring af årets klubmedlem:  

-  Majbritt Hansen Schiønning  
 


