GENERALFORSAMLING
Tirsdag d.12.jan. 2016
Sted: Klimagården

DAGSORDEN :
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning om det forløbne år
4. Godkendelse af det reviderede regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor
10. Valg af revisorsuppleant
11. Eventuelt
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REFERAT:
Ad. 1. Valg af dirigent
Jørgen bliver foreslået som dirigent, og han accepterer.
Ad. 2. Valg af referent
Majbritt er referant.
Ad. 3. Årsberetning ved formanden
Tove takkede for det forgangne år og Klimagården for at vi kan holde vores møder her.
Der har været 11 ture - ikke mange i forhold til forrige år. Desuden har der været afholdt TREC stævne med
ca 20 deltagere på Klimagården.
Det er besluttet at alle skal være medlemmer af Riderute Lolland-Falster for at deltage på fællesture - dette
for at få flere medlemmer.
Annette er skrap til at involvere os i at holde møder med div. myndigheder, som har indflydelse på vores
muligheder for at færdes med hest på Lolland-Falster. Deltager også I offentlige møder, konferencer o.lign.
om turisme etc. og orienterer herfra.
Vi skal have gjort rutelaugene mere synlige, Tove tænker f.eks. på Søllestedgård rutelaug, som hun selv er
primus motor for. Tove forventer at Jørgen Didriksen opretter et rutelaug i Løjtofte.
Der er købt 20 refleksveste, og vores logo er trykt på dem. Vestene skal bruges af rutelaugene til deltagerne
på fællesture. Vestene skal leveres videre til rutelaug, der afholder næste fællestur.
Medlemstallet skal forøges ved forskellige tiltag I det nye år.
Årsdækkenet tilfaldt ELISABETH SØRENSEN, som I 2015 har deltaget på 9 ture – stort tillykke!!
Jørgen og Majbritt valgte begge ikke at genopstille, og modtog hver en blomst og stor tak for deres indsats I
bestyrelsesarbejdet.
3A. Kommentarer til Toves beretning (Jørgen):
Lamineret medlemskort/bevis på medlemskab, til at sætte på trense/sadel, som de har i Hannenovskoven.
Medlemskortet kan også fremvises på smartphone. Slå ned på, at deltagere på fællesture SKAL være
medlem.
Låne refleksveste ud til turene, som man så skal aflevere bagefter. Sende sms til grupper ca en uge før et
arrangement. (Det bliver en opgave for Louise, at finde ud af hvordan man gør). Elisabeth vil gerne spørge i
Hannenov rutelaug, hvordan de gør)
Annette skal skrive på hjemmesiden, at der nu kan betales for medlemsgebyr via mobilepay 30139663 –
Louises nr.
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4. Godkendelse af det reviderede regnskab
Foreningen har sponsoreret 1600kr til Klimagårdens juniorklub mhp. indkøb af 22 veste med numre, der skal
bruges til TREC stævner. Vestene kan desuden lejes til andre stævner.
Riderute LF har 9170,74kr på bogen og 736kr i kontant beholdning.
Jane sørger for at sende remindere om medlemsgebyr ud til d.1/2
5. Indkomne forslag
Ingen
6. Kontingent
Vi holder fast ved, at kontingentet fortsat er på de 50kr.
7.+8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Jørgen og Majbritt var på valg og ønskede ikke at genopstille.
Erik Sørensen (Vestlolland), Jane Lund Pedersen (Falster) og Sasha Becher Petersen (Klimagården) blev
valgt som nye bestyrelsesmedlemmer.
Nadia Lasborg blev valgt som suppleant. Suppleanter opfordres til at deltage I bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen udgøres herefter af flg.:
Tove Børresen
Louise Svendsen
Lise Jørgensen
Jane Petersen (kasserer)
Erik Sørensen
Sasha Petersen
Jane Lund Pedersen
Annette Greenfort (suppleant)
Nadja Lasborg (suppleant)
9. Valg af revisor
Charlotte fortsætter som revisor.
10. Valg af revisorsuppleant
Jørgen Coulthard tog mod valget som revisorsuppleant.
.
11. Eventuelt
Erik Sørensen forespørger, om Søholtturen I april måned arrangeres i regi af Riderute Lolland-Falster– det er
jo gratis at deltage? Annette forklarede, at Årskortturen er et samarbejde imellem Riderute Lolland-Falster
(Naturpark Maribo Rutelaug v/Annette) og Frederik Lüttichau, som udbyder denne ene tur om året gratis og
selv er guide på for at vise området frem. Det er dog påkrævet, at deltagerne skal være medlem af
foreningen.
Erik forespørger yderligere, om man må deltage med hingste på turene. Vi var enige om, at det må være
turlederens afgørelse.
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