Referat generalforsamling for EOR d. 22/3-2018
Dagsorden:
1. Valg af dirigent (ordstyrer samt referent)
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag (evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 15.
februar)
6. Valg af formand
6.1. Gitte Albertsen (modtager ikke genvalg)
7. Valg af kasserer for 1 år,
7.1. Anne Quist Riis Kristiansen (ønsker ikke at fortsætte)
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
8.1. Mette Brandenborg Jensen (modtager genvalg)
8.2. Lena Christensen (modtager genvalg)
9. Valg af suppleanter
9.1. Ellen Hedeager Bruun (modtager ikke genvalg)
9.2. Annette Hylkjær (ønsker ikke at forsætte, så 1 suppleant vælges for 1 år)
10. Valg af revisor (registreret eller statsautoriseret)
11. Eventuelt

1. Velkomst v/Gitte Albertsen og valg af dirigent og referent
Peter Bagge vælges som dirigent - og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt
indvarslet. Mette Brandenborg Jensen vælges som referent.
2. Bestyrelsens/formandens beretning
Vi har 5 års jubilæum på vores nye adresse idag - stort tillykke!
Her i klubben har vi stor fokus på frivilligheden, uden frivillighed blandt medlemmerne,
medlemmernes familier og venner, ville vi ikke have den klub vi har i dag. Stor ros til Jer,
ros for at være en del af frivilligheden, en frivillighed der betyder, at vi har en klub i en liga
for sig. Kære frivillige, I gør det godt og Jeres engagement betyder mere end i regner med.
Vi har I bestyrelsen over de sidste par år, fået oplæg og arbejdet med måder at få alle til at
bidrage. Og en ting vi er 100% enig om, er, at frivilligheden skal være ”frivillig”, der er
ingen tvang, det er gulerods metoden der virker. Når det så er sagt, så er der stadig et par
enkelt vi lige mangler at få med i fællesskabet af frivilligheden på EOR. Vi peger ikke på
nogen, I ved selv hvem I er. Er I i tvivl, så kan I blot spørge Jer selv om ”hvornår har jeg
sidst gjort noget for klubben”  Og selvfølelig har man perioder i ens liv, hvor man kan
hjælpe mere eller mindre, det er der fuld respekt for.
EOR har også i 2017, været begunstiget af sponsorater blandt byens virksomheder og øvrige
virksomheder i landet – sponsorer kommer ikke af sig selv, men via et stort frivilligt
arbejde. En særlig tak til EOR’s mange sponsorer og ikke mindst Lene Goller, der gør et
fantastisk stykke arbejde for EOR. Lene har brug for hjælp, og heldigvis er der kommet flere
i ”sponsor udvalget”, og ikke blot af navn, men de gør også gav  de nye medlemmer er
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ved at blive lært godt op, takket være Lene. EOR har en høj standard, og den skal vi værne
om.
Samspillet mellem opstalder, elevskole, ansatte, sponsorer og Jer frivillige er uhyre vigtig og
ingen kan undværes, uden elevskole, ingen tilskud, uden opstalder, ingen lækre elevheste og
rideskole og uden sponsorer og Jer frivillige, ville alle priser på såvel opstaldning som
elevskolen stige - og det ønsker ingen. Så kære medlemmer I er alle ansvarlig for at bidrage
- og I får alle gavn af Jeres og andres bidrag.
Foråret er på vej, og EOR’s vaskeplads er næsten klar – endnu et projekt der er blevet til via
gavmilde fonde som Lene jævnligt søger.
Vi har lavet meget i 2017, men meget af tiden er gået med at arbejde med projekter, tilbud,
tilpasning, finansiering mv. I 2018 høster vi frugten at det store arbejde, ”vaskepladsen”,
tribunen som blev indviet til årets Landsstævne i 2018, ligeledes blev bundene frisket op og der arbejdes på opsætning af nyt hegn på foldene, noget der er tiltrængt og et projekt som
er finansieret af FER. Bestyrelsen har løbende samarbejde med FER omkring projekter,
vedligehold mv. Ny maskine til stalden fik vi også via finansiering af FER.
Der er stadig mangler ønsker og der arbejdes på lys på udendørsbanen, ny bund i
skridtmøllen, nye dommertårne, ny bund i vandspiltov, bedre tilgang til folde og ikke mindst
køkkenprojektet. Så nej, vi keder os ikke, men det kræver også meget af Jer frivillige, da I er
med til at skabe finansieringen i kraft af Jeres frivillighed.
En stor tak til EOR’s ansatte, Gunnild der gør det fantastisk som EOR’s daglige leder, vores
kære stald medarbejder og vicevært, der knokler og passer godt på stedet og Jeres heste - og
Sanne, der fast og altid styrer EOR’s elevskole. Alt i alt har EOR et fantastisk team af
medarbejder, der knokler i stalden, ridehallen og alle mulige andre steder og samtidig
bidrager til stævner og andre frivillige arrangementer – I er fantastiske og en kæmpe tak til
Jer.
Vi har masser af aktivitet på EOR – udvalgene gør det fantastisk mht. stævner. Jeg tror vi er
ved at finde niveauet på antallet af stævner, dog kan der altid tilpasses og tilpasning kræves
konstant. Men det er vigtigt, at der hvor der bruges mange ressourcer mht. stævner er også
de stævner som klubben tjener penge på – og det gør vi. Mindre stævner skal vi selvfølelig
også afholde, men de kræver knap så meget, men er lige så vigtig for klubben – der skal
være noget for alle, store som små, elevrytter som konkurrencerytter.
Mht. undervisning, så har vi en bred palette på EOR, fast team af Gunnild, Sanne & Tommy
– dette suppleres med kurser, som arrangeres af medlemmerne. Vi kunne sagtens bruge flere
kurser med undervisere udefra, men det vil ske efter ønsker og behov fra Jer medlemmer, vi
skal jo sikre deltagelsen  så kom endelig med gode ideer. Senest har vi jo set en masse
aktivitet på træhest, en ny disciplin i volti, men en aktivitet som EOR ikke vil være for uden.
Der skal være plads til alle, hold, friridning, spring, undervisning, kurser, volti, skype mv. I
er gode til at vise hensyn, tak for det og fortsæt gerne med dette 
Alle udvalg bidrager, og det er fantastisk at I i udvalgene er tovholdere på projekter, såvel
stævner, aktiviteter, arbejdsopgaver, sponsor mv. I er uundværlige, også et stort tak til Jer.
Mangler du som medlem at være i et udvalg, eller hører du mere til i et andet udvalg, så
kontakt udvalgene, så er det klar til at hjælpe.
Udover at EOR er meget synlig i forbindelse med stævnerne på EOR – så er EOR’s ryttere
også synlige ude på stævne pladserne og det er både indenfor volti, spring og dressur, ja og
også træhest  Tillykke med de mange fine resultater og pøj pøj i 2018 til Jer alle.
Jeg kunne blive ved med at tale, men vil stoppe nu, men inden da: En stor tak til FER for
samarbejdet i 2017, vi har stadig mange projekter, og vi er glad for Jeres hjælpsomhed i
dagligdagen og i projektfaserne. Også en stor tak til bestyrelsen, vi har haft et godt og
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effektiv samarbejde, vi har nået meget, men der venter mange opgaver endnu  det er sidste
gang jeg står her, men jeg er ikke længere væk end et telefon opkald - og er altid klar til råd
og vejledning.
Så kære medlemmer, vi har en plan, vi følger den, og vi er nået langt, vi bliver aldrig
færdige for nye projekter opstår!
Beretningen godkendes af forsamlingen.
3. Det reviderede regnskab og budget forelægges til godkendelse/kasserens beretning
Et travlt år, budgetterede med et overskud på 16 t.kr. og realiserede et flot overskud på 117
t.kr.
Alle bokse har været udlejet det meste af året og medfører en flot indtjening på opstaldning.
Stor aktivitet i elevskolen, med ventelister, mindre udvidelser og tilpasninger.
Sports- og stævne udvalget har været tovholder på afholdelse af mange og flotte stævner –
hvilket har genereret et flot stort overskud.
Stor opbakning fra frivillige, hvilket er med til at generer de flotte resultater.
Endnu et år med stor indtjening fra trofaste og nye sponsorer. Udover de faste skilte
sponsoreraftaler, er der i året indgået mange andre aftaler, herudover er der modtaget et utal
af gaver som ikke er værdiansat, men udgør en meget stor værdi for EOR.
Omkostninger er holdt lidt i ro, mindre besparelse på personale pga. optimering i mødetider
mv. Der er i 2017 købt 6 nye stævne/kursus bokse, hvilket har været flittig brugt –
herudover er en pony i elevskolen gået på pension og to nye er indkøbt. Omkostninger til
bokse og heste er udgiftsført i året. Yderligere købt i 2017; nye møbler til kontoret samt
hensat 45 t.kr. til banerne (opfyldig i 2018).
Ekstra omkostning på 30 t.kr. til bortkørsel af gødning i 2017 – udfordringer der skal løses
med ny aftaler (der afventes ny aftale).
Husk at betal til tiden og husk at indbetale via oplysninger fra fakturaen.
For 2018 er der budgettet med et overskud på 15 t.kr. efter egenbetaling på 45 t.kr. til
tribune og vaskeplads.
I 2017 har der været arbejdet med mange projekter og tilbud og disse arbejdes der videre
med i samarbejde med FER – men der er følgende projekter i gang:
Hegn – folde (FER), Køkken, Dommerhus, Lys udendørsbanen, guld skidtmøllen, stabilgrus
ved stiger og til folde, belægningssten ved vaskeplads foran ridehal mv.
Regnskabet og budgettet godkendes af forsamlingen.
4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen lægger op til uændret kontingent – dette godkendes af forsamlingen.
5. Behandling af indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.
6. Valg af formand
Gitte Albertsen modtager ikke genvalg – Anne Berleme vælges som ny formand for EOR.
7. Valg af kasserer
Anne Q. Kristiansen modtager ikke genvalg – Christa Christensen vælges som ny kasserer
for EOR.
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8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Mette Brandenborg Jensen modtager genvalg og genvælges til bestyrelsen.
Lena Christensen modtager genvalg og genvælges til bestyrelsen.
Susanne Frederiksen, Margrethe Worsøe og Simone La Fontaine vælges til bestyrelsen –
fordeling af poster fastsættes i forbindelse med, at bestyrelsen konstituerer sig.
9. Valg af suppleanter
Se pkt. 8.
10. Valg af revisor
Fortsætter uændret.
11. Eventuelt
Hyldest og stor tak til afgående medlemmer af bestyrelsen.
Takketale til afgående formand Gitte Albertsen v/Anne Berleme.
EOR har to facebook sider – husk at adskille den officielle side, som er til generel info,
mens ryttersnak er til mere interne beskeder. Beskeder om heste som fx skal ind og ud mv
skal ikke slåes op på facebook. Tlf nr på personale (også weekend) ønskes tilgængelige.
Opslag om hvem der har weekendvagter hænger i sadelrummet.
Spørgsmål til belægning omkring vaskeplads mv – der skal lægges sten både ved vaskeplads
og i græsområder langs stalden.
Ønske om mere varmt vand – så man ikke ”løber tør” under vask af en/flere heste.
Husk at bruge vores nye instagram – koden kan fås af Lene Goller, så flere kan lægge
billeder op.
Opfordring til at tage en tur forbi hjælperlisterne for vores kommende distriktsstævne

_____________________________________
Referent: Mette Brandenborg Jensen
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