Horn County Western Riders

HCWR Generalforsamling 4. Februar 2019
1. Valg af dirigent og referant:
• Dirigent: Niels Mathisen
• Referant: Anne Wonge
• Stemmeberettigede medlemmer til stede: 19
2. Formandens beretning:
• Se bilag 1, nedenfor
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab:
• Regnskabet blev godkendt
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget og kontingenter:
• Budget blev godkendt
• Kontingent forbliver uændret, og godkendt
5. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmer:
• Der var stillet forslag fra bestyrelsen om at familiemedlemsskab skal defineres som 2
voksne + max 2 børn til og med det 19 år (youth ryttere).
• Foreslaget til ændringen blev vedtaget.
6. Valg af bestyrelse og supleanter:
• Anne Wonge og Jessica Ceglarek var på valg til bestyrelsen og blev genvalgt.
• Niels Mathisen var på valg som suppleant og blev genvalgt.
7. Valg af revisor og revisor supleant:
• Revisor: Lissi Aarenstrup blev genvalgt.
• Suppleant: Jan Rasmussen blev genvalgt.
8. Eventuelt:
• Klubben har indført klubtrøjer pr. bestilling og indtil videre har der kun været positive
tilbagemeldinger.
• Tuse Creek Ranch holder et VIP arrangement for en gruppe Nordea kunder i forbindelse
med et sponsorat til NRHA EM. Der er brug for nogle heste og ryttere til arrangementet
og hvis et par HCWR medlemmer har lyst til at deltage og stille deres heste til rådighed
den 11. April, vil HCWR komme til at stå som sponsor ved EM. Ved interesse kan man
sende en mail til Jette Ceglarek.
Der blev efterfølgende trukket lod om diverse præmier blandt de fremmødte og vi fandt følgende
vindere:
• Medlemskab for 2020: Melanie Gerdes-Hansen
• Gratis klasse til Take It Easy 6. April 2019:
- Benedicte Jensen,
- Alberte Mathsen,
- Jessica Ceglarek og
- Anne Wonge.
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Formandens beretning for året 2018
11. februar 2018 afholdt vi en ret festlig fastelavnsfest......både for store og små, udklædte og ikke
udklædte. Alle morede sig og havde en hyggelig dag.
25/26 februar kom Rikke Benjaminsen forbi og gav clinic for 8 super interesserede deltagere. Vi fik
ikke brug for vores dejlige B&B i Regstrup, da Rikke overnattede hos sin mor :-).
17. marts afholdt vi vores Take it Easy stævne med dommer Bob Mayhew. Stævnet var velbesøgt af
både deltagere og publikum. I alt 40 deltagere.
Vern Sapergia clinicen blev desværre aflyst pga. for få deltagere.
11. august holdt vi sommerfest med trail i området omkring Tuse. Det var en særdeles god dag med
gode spørgsmål/opgaver, som var lidt af en udfordring for mange. Klubben gav dejlig blandet salat, og
der var travlt ved grillen. Ingen gik sultne hjem, så alt i alt en dejlig dag.
7. oktober fik vi afholdt vores Klubmesterskab med dommer Anja Eriksen, deltagerantallet var 30.
Dejligt, at der kom så fint et antal deltagere, da der jo bliver afholdt mange stævner rundt omkring.
Vi har som klub i 2018 oplevet, at antallet af de startende er blevet lidt bedre, og det kan måske skyldes,
at vores forhold på Tuse Creek Ranch for at afholde stævner er ret så gode, da vi jo både kan bruge den
lille ridehal som opvarmning og den store ridehal til selve stævnet. Samtidig er vores staldfaciliteter
også i top.
Bestyrelsen vil endnu engang takke for den gode stemning og vores uvurderlige hjælpere, som gang på
gang stiller op for klubben....tak for jer.
Jeg vil gerne takke HELE min bestyrelse for den store arbejdsindsats, der bliver lagt for dagen, når
tingene skal løses.
En stor tak skal også lyde til Jette Ceglarek, fordi hun stadigvæk har lyst til at lade HCWR bruge de
dejlige faciliteter, der er på Tuse Creek Ranch.
Bestyrelsen ser frem til et skønt 2019 sammen med medlemmerne og vores dejlige heste.

Vivi Walters
Formand for HCWR

Horn County Western Riders

HCWR

hcwr@hcwr.dk
www.hcwr.dk

