RIDERUTE LOLLAND-FALSTER
GENERALFORSAMLING
5. FEBRUAR 2018-02-05

REFERAT

1. Valg af dirigent
a. Jørgen Coulthart blev valgt som dirigent
2. Valg af referent
a. Annette blev referent
3. Beretning om det forløbne år
a. Beretningen – se herunder - lægges på hjemmesiden sammen med referatet.
b. Beretningen blev rost.
c. Suppl. kommentar - Louise hjælper til med redigering af hjemmesiden
4. Godkendelse af det reviderede regnskab
a. Gennemgang og godkendelse af regnskabet v/dirigenten
b. Regnskabet blev dog ikke godkendt på grund af manglende informationer. Ny gennemgang
foretages ved kommende ekstraordinær gen. Forsamling.
5. Indkomne forslag
a. Vedtægtsændringer udsættes til kommende ekstraordinær gen.forsamling, som bestyrelsen
indkalder til snarest muligt.
6. Fastsættelse af kontingent
a. Medlemsgebyr på 50, - kr pr. år fastholdes.
7. Valg af bestyrelse
a. Lise og Louise var på valg, og begge modtog genvalg til bestyrelsen.
8. Valg af suppleanter
a. MajBritt blev valgt som suppleant.
b. Annette blev genvalgt som suppleant.
9. Valg af revisor
a. Berit Berger blev valgt som revisor.
10. Valg af revisorsuppleant
a. Elisabeth Sørensen blev valgt som revisorsuppleant.
11. Eventuelt
a. Velkommen til Carsten Nordenhof, som er ny tilflytter til Lolland. Carsten tilbyder foredrag om
sine rideture til Spanien som sponsorat til foreningen.
b. Årets dækken 2018 blev vundet af Berit Berger.

RIDERUTE LOLLAND-FALSTER
FORMANDENS BERETNING
3 nye medlemmer til bestyrelsen sidste år. Bestyrelsesarbejdet har fungeret godt, og vi har fordelt opgaverne
mellem os. Bl.a. deltager Annette i div. møder med off. myndigheder og er webmaster på hjemmesiden. Jane
har valgt at trække sig som kasserer, og Louise har taget over. Hun hjælper desuden til med at redigere
hjemmesiden.
Sydlollands Rutelaug. Erik West har etableret det nye rutelaug med basis i Errindlev. Rutelauget udgøres af 4-5
faste ryttere.
15 fællesture arrangeret af rutelaugene blev det til i 2017. Desuden afholdt Lise en weekendtur på Falster
med stor tilslutning – en fin weekend, hvor vi red nogle gode ture, og rent socialt fik den ikke for lidt J
Tilsvarende afholdes igen i pinsen 2018 - såvidt jeg er orienteret.
Så havde vi en distanceaften i SAR med Anita Lousten og hende veninde Bettina. Anita er ….. turrytter og mere
rutineret distancerytter. Fint fremmøde med bl.a. en del her fra Bindernæs. Det var her godt at høre om
professionelle ryttere, der også kan ride forkert J
I 2017 gik den store rideferie/sommertur til Møn med 6 deltagere. Ole Esklind har stedet Møns Klint Resort,
og var meget behjælpelig med forskellige ting. Gode folde som var stationære, og flere forskellige af dem.
Meget fint. Luksustur. Her boede vi i en hytte og sov 2 og 2 sammen. Det var et meget afvekslende og
udfordrende terræn på Møn. Overnattede efterfølgende hos Ea ? 2 dage i telt.
Vi er allerede godt i gang med forberedelserne til den næste store rideferie i 2018. Turen vil gå til Grib Skov –
1. Juli.
Vi promoverer foreningen når vi har mulighed for det.
LF Hestedag d. 12. August. Louise Jørgensen på LF Hestesportscenter afholder hvert år en fantastisk dag,
hvor de sætter alle sejl til. Vi deltog på en gratis stand, og promoverede RLF med nye jakker med tryk på, nye
foldere og rollup. Der kom mange mennesker, og vi fik snakket med en del.
Hesteturisme konferencen - Hillerød Horse Show d. 23. September.
Vi var med under Rideruteforeninger. Vi blev inviteret af Merethe Kepp fra Ferierytter til at deltage på en
fællesstand for 500 kr. Lise og Louise stillede som repræsentanter for RLF. Fantastisk konference. Gode
input og inspiration. Kendskabet til RLF blev udbredt på bedste måde.
Til sidst! Hvad skal bestyrelsen arbejde med fremadrettet? Forslag modtages gerne J
Tak til bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde. Og stor tak til Jane fra Klimagården fordi vi har holdt nogle
gode møder. Altid med kaffe og kage.

V/ Randi Storm

