Horn County Western Riders

Referat fra GENERALFORSAMLING I HCWR
ONSDAG DEN 3. FEBRUAR 2016
KL. 19.00
I SALOONEN
PÅ TUSE CREEK RANCH
HESSELVAD 15, BUTTERUP, 4420 REGSTRUP
Dagsorden ifølge vedtægter:
1. Valg af dirigent og referent
Michael Lundgren blev valgt som dirigent og Mie Kühnell Unø som referent
2. Formanden aflægger beretning
Vivi aflagde beretning fra bestyrelsens arbejde gennem 2015. De forskellige aktiviteter, så
som clinics og stævner som foreningen har arrangeret blev nævnt og generalforsamlingen
godkendte formandens beretning. Læs formandens beretning længere nede.
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
Regnskab blev fremlagt. Der var enkelte spørgsmål men ligeledes godkendt uden
bemærkninger.
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget og kontingenter
Det fremlagte budget, inkl. uændret kontingent for 2017, blev vedtaget.
5. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer
Der var ingen forslag til behandling.
6. Valg af bestyrelse og suppleant
Vivi Walters og Mie Kühnell Unø var på valg og blev genvalgt.
Begge suppleanter, Leif Boysen og Anne Weis blev genvalgt.
7. Valg af revisor og suppleant
Lizzie Aarenstrup blev genvalgt som revisor.
Jan Rasmussen blev valgt som revisor suppleant.
8. Eventuelt
Der blev trukket lod om et medlemskab for 2017 samt to gange starter og to gange bokse
til vores Take It Easy stævne d. 20. marts 2016.
Vinderne blev:
Medlemskab for 2017: Rikke Weis
Gratis boks til TIE ’17: Eva Rothmann
Gratis boks til TIE ’17: Alberte Mathisen
Gratis klasse til TIE ’17: Line Mathisen
Gratis klasse til TIE ’17: Mie Kühnell Unø
Jan Rasmussen havde et forslag med, som gik ud på om der kunne arrangeres en
ridetur/hesteweekend i sommeren 2017 med egen hest ved Møns Klint. Jan fremlagde
hvad det gik ud på. Beskrivelse og priser vil blive lagt på vores hjemmeside og facebookside i løbet af forår/sommer 2016.
Der var i alt mødt 22 medlemmer op til Generalforsamlingen.
Klubben bød som sædvanligt på kaffe og brød m/pålæg, og der var som altid en hyggelig stemning.
Referat ved Mie Kühnell Unø
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Formandens beretning 2016
28. februar-1. marts afholdt HCWR endnu en fuldt booket clinic med den populære Sylvia
Rzepka. Rytterne kommer igen og igen, så godt vi også i år har arrangeret os med denne
dygtige træner. Bed & Breakfast i Regstrup står endnu engang for indkvartering af vores
trænere til clinics og også dommerne til vores stævner.
26.april dømte Susanne Haug et velbesøgt Take It Easy stævne med 53 deltagere. Stævnet
forløb efter bogen og vi var glade for de mange deltagere og der var også lidt overskud til
glæde fremadrettet for vores medlemmer.
Natasha Møller afholdt clinic også i HCWR-regi på familien Møllers nye sted Kumlegården,
den 22-23 August med en hel del meget tilfredse deltagere.
Dommer Dagmar Zenker havde vi fornøjelsen af til vores Klubmesterskab hvor 36 modige og
dygtige kombatanter var i ilden. En sjov nyskabelse var Dollar Bill Race som var til stor moro
for både deltagere og publikum.
Fællesprojekt - WRP Western Riders Partnership er stadigvæk i gang hvor det måske især er
BHWR og OHWR som står for de fleste deltagere.
Vil gerne benytte lejligheden til igen at rette en KÆMPE tak til de medlemmer som bare
hjælper og hjælper.......uden jer var det slet ikke muligt at afholde både stævner og clinics.
Uden mine særdeles udholdende, arbejdsomme og i særdeleshed søde
bestyrelseskammerater gik det heller ikke. TUSIND TAK for jeres store interesse i at holde
HCWR still going strong.
Vores sponsorer samt ejerene af Tuse Creek Ranch fortjener også stor tak.........
Vi i bestyrelsen ser frem til et dejligt år både for de nye og også for de garvede.....sammen
med vores uvurderlige skønne heste.

Vivi Walters
Formand for HCWR

