Generalforsamling i Riderute Lolland-Falster. d. 30/1 2019 på SAR.
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Beretning om det forløbne år.
4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelse. Næstformand og Kasserer er på valg og ønsker genvalg.
8. Valg af suppleanter.
9. Valg af revisor
10. Valg af revisorsuppleant.
11. Eventuelt.
REFERAT
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent Louise
Valg af referent Henriette
Beretning om det forløbne år ved formand Randi Storm. Vedlægges.
Godkendelse af det reviderede regnskab. Regnskabet er godkendt. Dog spørgsmål ved en
høj mad udgift. Der var bred enighed i forsamlingen om at dette bør ændres i fremtiden.
Fremtidig bestyrelse bør sørge for at spise hjemmefra, så der ikke er forplejning på
bestyrelsesmøder.
5. Indkomne forslag. Ingen
6. Fastsættelse af kontingent. Uændret 50 kr/medlem/år.
7. Valg af bestyrelse.
8. Louise og Lise er på valg. Ønsker begge genvalg. Begge genvalgt.
9. Randi og Majbrit er ikke på valg, men trækker sig fra bestyrelsen. Berith Berger, Joan Lous
er valgt til bestyrelsen. Da da afløser to medlemmer, der begge havde eet år til valg, vil den
første periode være for et år, og de vil begge være på valg på næste års generalforsamling.
10. Valg af suppleanter. Annette Grenfort fortsætter. Yvonne Borring er nyvalgt.
11. Valg af revisor: Steen Lous
12. Valg af revisorsuppleant Elisabeth Sørensen blev valgt som revisorsuppleant.
13. Eventuelt: Intet.

Formandsberetning d. 30/1-19:
Mødet blev holdt i SAR.
Vi har holdt møder i bestyrelsen på skift, det fungerer godt.
Efter vi konstituerede os, blev Louise ny kasserer, som følger tingene op; Dejligt.
Henriette er sekretær og bestrider posten godt. Referater kommer inden vi er nået hjem fra
møderne; Også dejligt.
Annette har opdateret vores hjemmeside sammen med Louise; Super godt.
D. 13. marts 2018 afholdt vi ekstraordinær generalforsamling på Klimagården. Regnskabet skulle
godkendes og det blev det. Vedtægtsændringer blev godkendt også.
Vi deltager i brugerrådets møder, mest Annette. En god kontakt.
Der er godt gang i sponsoreringen på hjemmesiden.
Der lægges løbende ture ind på Facebook og vores hjemmeside. Der har været mange ture udbudt
i år. Desværre kunne der godt være større tilmelding.
Vi har fået ny bank. Før havde vi Jyske bank, nu har vi fået Arbejdernes Landsbank. Vi har en god
hjælp fra vores kontakt i banken, Martin Jensen, som forstår os. Det er også blevet billigere.
D. 23. maj 2018 havde vi kursus med Carsten Nordenhof i SAR, som var anderledes og særdeles
interessant.
Vi har fået en persondatapolitik og en persondataansvarlig, som er Louise. Persondatapolitikken
findes nu på hjemmesiden.
Plan for registrering og synliggørelse af ruter. Overordnet er det de enkelte rutelaug, der selv
lægger deres ruter ind. Altså de ruter, der må rides på.
Den store årlige sommertur gik i år til Grib Skov, fra d. 1/7-7/7 2018. Desværre var der kun 3
deltagere – men det blev nu alligevel en stor oplevelse. Man kunne måske tænke i mindre
varighed (forlænget weekend) fremadrettet, så deltagelsen kunne blive større. Det er et stort
arrangement – så måske mindre kunne gøre det, så deltagere kan overskue det, både i kr. og øre
og tidsmæssigt. Forslag.
Vi sprang Hillerød Horseshow over i år, måske deltagelse i år?
Ang. hesteleje til turister er der kommet en forespørgsel fra Marie Louise Friderichsen (turistchef).
Vi lavede et møde med hende på turistbureauet i Maribo, Annette og Randi deltog. Meget
udbytterigt! God kontakt at have, da hun er åben og konstruktiv og handlekraftig.
Annette og Louise deltog i et møde på Stevns ang. tilrettelæggelse af et nyt Riderutelaug. Vi har jo
god erfaring, så derfor tog de kontakt til os.
Vi har en meget enslydende dagsorden ved hvert bestyrelsesmøde. Det virker godt.

Vi har fået en Ryge- og Alkoholpolitik i Riderutelolland-falster. Den findes på hjemmesiden og er
kort, men god.
En medlemsaften, hvor vi fortæller om det at lave et rutelaug har længe været et ønske og
kommer måske i dette år.
Julefrokostmøde hos Lise var det sidste i år, hvor vi bla. Planlagde datoen for generalforsamlingen
her i aften.
Jeg vil gerne meddele her, at jeg trækker mig fra bestyrelsen. Jeg er ikke på valg. Jeg vil gerne
takke den nuværende bestyrelse for godt samarbejde, og ønske den nye alt mulig godt fremover.

Randi Storm

