
Referat af ordinær 
generalforsamling i Rideklub Strålen 

 
Der blev afholdt ordinær generalforsamling i Rideklub Strålen 

Tirsdag d. 07-2-2023 kl. 19.00 på 
Maglebyvej 11 

 
 

1. Valg af dirigent og referent (rettidig indkaldelse) 
Anette valgt som dirigent. Dorte valgt som referent. 
Indkaldelsen til generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. 
 

2. Formandens beretning. 
Formanden aflagde beretning for året 2022-2023. 
 

Kære Alle 
Endnu et år er gået og her får I et lille tilbageblik. 
Det store elevskolestævne blev i år holdt i påsken, endnu engang var der stor tilslutning. Vi prøvede at 
lave hold som skulle sammen, det var en god måde at lave det på. Både af ryttere, forældre, 
bedsteforældre, frivillige hjælpere i alle størrelser. Tusind tak for det. Og tusind tak til vores sponsorer 
som både har sponseret til vores Tombola-til klasserne og til ærespræmier.                                                                                                                                                                        
Samtidig prøvede vi kræfter med en Stilcup for både hest og pony, det var en god oplevelse. 
I pinsen holdte vi endnu et stævne, denne gang med 1. kval. Af Stevnsmesterskabet, både for pony og 
hest. 
Arbejdsdage fik vi også holdt og der mødte mange dejlige forældre og børn op. TAK 
Sommeren bød på 3 ridelejre. Ridelejrene er altid et tilløbsstykke og vi hygger os med alle de dejlige 
børn. Vi er allerede i fuld gang med at fylde pladserne op til dette års ridelejre. 
I august var der stævne igen og denne gang med klubmesterskab for pony. Vi håber at der både kommer 
for pony og hest i 2023 
Igennem året har vi afholdt kurser og der har været undervisere udefra, med stor succes. Et rid for 
dommer blev det også til. Det fortsætter vi med i år. 
Nogle har været på Medicinhåndterings kursus og vi har lavet førstehjælp. 
Vi har modtaget et sponsorat fra DIF´s foreningspulje til tværgående projekt, til økonomisk hjælp til 
borgere der ikke selv har økonomi for at gå til ridning. 
Derudover har vi modtaget et sponsorat fra friluftsrådet. 
I december var der over 20 ryttere på juleridt ned gennem Magleby og tilbage igen, det var rigtig 
hyggeligt og bagefter var der hjemmelavede æbleskiver og gløgg. 
Vi fortsætter vores arbejde og glæder os over alle de fantastiske forældre/ hjælpere vi har i klubben. 
Tak til alle, tak for Jer 
 
Formand 
Gitte Rasmussen 

 
 Formandens beretning godkendes af generalforsamlingen. 



 
3. Kassereren fremlægger årsrapport (inkl. revideret regnskab) til godkendelse 

Kassereren gennemgik årsrapporten inkl. det reviderede regnskab. 
Årsrapporten inkl. det revidere regnskab godkendes. 
 

4. Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 
 

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 
Bestyrelsen indstiller at årskontingentet forbliver på 400 kr. pr. år. 
Generalforsamlingen godkender indstillingen. 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
På valg er: 
Gitte: Formand (ønsker genvalg), Karina (ønsker genvalg), Birgitte (ønsker genvalg) og Casper 
(ønsker genvalg) 
Gitte genvælges som formand for bestyrelsen. 
Anette stiller også op til bestyrelsen. 
Karina, Birgitte og Casper genvælges. Anette vælges til bestyrelsen 

 
7. Valg af suppleanter 

Kenneth, Lone og Kaisa vælges som suppleanter. 
 

8. Valg af revisor/billagskontrolant 
Marianne genopstiller. Marianne genvælges. 

 
9. Eventuelt 

Ros til klubben for at have fået et flot regnskab. Klubben er veldrevet. 
Vi skal holde fast i den gode udvikling og engagement. 
Det er ikke svært for klubben at engagere frivillige til arrangementer. 

 


