Referat GF Vasehus søndag 27 feb. 2022
Valg af dirigent.
Ane Damsgaard er forslået og valgt
Forslag til referent
Klaus Kastberg forslået og valgt
Formandens beretning.
Tiden flyver afsted, det har været en spændende tid på mange måder. Det er meget omskiftelig
verden vi lever i. Corona, herpes virus mv. Er desværre noget vi møder af og til.
Vi har en dejlig rideklub og en af landets største. Vi er en af de flotteste som drives som alm.
Rideklub. Der er styr på tingene og rigtig gode faciliteter. Tusind tak for det.
I de her rammer udspiller der sig en masse aktivitet er. Desværre har vi været nødt til at aflyse en
del af arrangementerne. Det er vi kede af da de sociale relationer er med til at binde klubben
sammen.
Vi har i bestyrelsen talt meget om årshjul. Fastelav, sommerfest, juleshow mv. Vi vil gerne slå et
slag for at ex. Sommerfesten bliver større/ bredere. Et sted hvor man kan tage fat i bestyrelsen.
Man kan ALTID komme til bestyrelsen med forslag eller spørgsmål. Nogle gange kan det være en
lidt længere proces at tage stilling, men det betyder ikke at man er glemt. Vi har lavet en
bestyrtelsesmail som går til alle medlemmer og derfor vil forkorte svartiden.
Vi gerne forsøge at få sendt mere information ud til medlemmer og på den måde inddrage
medlemmerne mere. Vi er meget interesseret i at få en tæt dialog med medlemmerne sådan at vi
lidt lettere kan rejse nogle kræfter til de forskellige arrangementer. Vi vil gerne være mere
informative omkring de opgaver man kan byde ind på.
Vi har kørt elevskole cup, det har været Susanne som er har været tovholder og tak for det store
arbejde og det du gør for deltagerne. Elevskolecup er et rigtig fedt arrangement hvor vi viser flaget
og muligheden for at deltage i et af de store stævner.
Vi kan sige at meget dårlig om corona, men hos os har vi opnået noget positivt i form af vores café
og ansættelse af Heidi. Det er et rigtig dejligt initiativ og kæmpe succes som er med til at samle
folk.
Vi har haft muligheden for at nominerer og indstille flg.
- Dicte Simonsen- ungsportsmester
- Årets idrætsforening - har vi indstillet os selv
- Årets unge idrætsleder – har vi indstillet Heidi
- Årets idrætsleder – har vi indstillet Susanne

Vi har været i dialog med ridecenter om hvad vi kan gøre for at for endnu bedre forhold til
medlemmerne som også er stigende i antal. Det er en on-going proces og vi er en god dialog.
Vi har købt ovn, kaffemaskine og kæphestespring. Nogle investeringer som bliver brugt flittigt.
Vi vil meget gerne høre om gode emner og muligheder som gør noget dig som medlem.
Vi har lige nu set på bordbænke sæt, nye højtalere og andet.
Gennemgang af regnskab.
Positive kommentarer omkring årets resultat og en kort dialog omkring anvendelsen af midlerne.
Der er nogle lidt større investeringer på budgettet til næste år i form af møbler og udstyr til
stævne brug.
Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen forslår at vi ikke ændre kontingentet. Det er vedtaget.
Indkomne forslag.
Mads’ første forslag vedr. brug af skoven.
Det er ridecenteret som har dialogen – kort oplæg ved Steffen om situation. Det er bedst at
dialogen kun går via ridecenter til gods, det er ikke et økonomisk spørgsmål ift. godset da det på
ingen ville kunne konkurrere med den pris jægerne betaler.
Det er vigtigt at andre private interessenter tager dialogen igennem Steffen og Elisabeth og ikke
selv går i dialog med skoven delvis på vegne af ridecenter. Man kan for nuværende ikke tilkøbe sig
ridekort til lindumskoven.
Mads’ andet Forslag vedr. flere drenge til klubben.
Det er et godt initiativ, dialogen skal gå via Elisabeth da hun ved hvilke hold der er plads til. Mads
vil gerne selv være med i en arbejdsgruppe. Mads er ikke tilstede på GF og vi kan derfor ikke få
emnet uddybet med mål og handlinger. Der er allerede nogle tiltag hvor vi har drenge til at
kommer. Vi synes vi er en meget neutral klub der ikke forfordeler nogen.
Meretes forslag
Byder juniorudvalget velkommen – dejlig. I 2009 startede bestyrelsen OK ordningen hvor pengene
skulle gå til juniorudvalget. For nuværende har vi ca. 21000,00 kr. til udvalget som kan bruges til
aktiviteter. Ex. En tur til Blue hors eller til Helgstrand. Det er vigtigt at medlemmer som bruger OK
for deres kort eller APP tilknyttet VAS. Vi skal faktisk have 10 nye hvert år for at kunne blive ved
med at være i ordningen. Sponsor skilte er en mulighed som gerne må udbredes til alle de
erhvervsdrivende som kommer på stedet. Forslag om skilteopsætning i elevstalden så forældre
kan se hvad deres OK medlemskab går til.

Valg til bestyrelsen
Kasserere posten er på valg og Kirsti Kristensen stiller op som den eneste og er valgt
Gitte er på valg og vil gerne være på genvalg og er valgt
Charlotte Nøhr valgt som første suppleant
Marianne Bonde valgt som anden suppleant

Revisorer – både Anette Heidelbach og Lene Juul Pedersen modtager genvalg og begge er valgt
1. Revisorsuppleant. Charlotte Nøhr er valgt
2. Revisorsuppleant. Olise Barre er valgt
EVT.
Ingen kommentarer.

