Generalforsamling - Isafold - mandag d. 18. januar 2016
Deltagere: 10 medlemmer + 5 bestyrelsesmedlemmer (13 til pizza)
Referent: Lis-Linda Pedersen
Velkomst af formanden
1. Valg af dirigent.
Gitte Baalkilde blev valgt.
2. Bestyrelsens beretning ved formanden eller dennes stedfortræder.
Mette Høj berettede om det forgangne år. Se vedhæftede dokument.
Herefter var der debat om beretningen hvor især undervisning/undervisere/formen blev
debatteret, så bestyrelsen efterfølgende har nogle idéer til evt. undervisning i 2016.
Beretningen blev godkendt af GF.
3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
Sanne Weber Andersen fremlagde regnskabet for 2015 samt inventarliste.
Regnskabet blev godkendt af GF.
4. Naturudvalget.
Fritz Johan Kilian fremlagde beretning om naturudvalgets formål og virke.
Se vedhæftede dokument.
Beretningen blev godkendt af GF.
5. Indkomne forslag, herunder forslag fra bestyrelse.
a. Ændring af vedtægter
Bestyrelsen har fremsat forslag om vedtægtsændringer under § 8. Kontingent.
”Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet forfalder til
betaling den 1. april. (ændres til den 1. januar.) Medlemskab af foreningen ophører, hvis
kontingentet ikke betales som anført. ”
Vedtægtsændringen blev godkendt af GF.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant, revisor og revisorsuppleant.
På valg:
Bestyrelsesmedlem: Sanne Weber Andersen – blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem: Mette Høj – blev genvalgt.
Suppleant til bestyrelsen: Lene Richter Brohus - nyvalgt
Revisor: Gitte Baalkilde – blev genvalgt
Revisorsuppleant: Robert Pedersen – blev genvalgt
7. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen fremlagde forslag om en kontingentstigning på 20kr for enkeltmedlemsskab,
(fra 125kr til 145kr) og 40kr for familiemedlemskab (fra 220kr til 260kr).
Dette sker på baggrund af ny medlemsstruktur fra DI der fremover skal have 25kr pr.
medlem mod tidligere 7kr.

Endvidere blev der diskuteret fordele og ulemper vedrørende enkelt- kontra
familiemedlemskab og der er enighed om, at bestyrelse skal tage den nuværende
medlemsstuktur op til overvejelse og evt. arbejde mod en ny struktur.
8. Evt.
Fritz fremlage de kommende aktiviteter for 2016. Se vedhæftede dokument
Derudover blev der snakket om løst og fast deriblandt de nye regler for hestepas og
medicinbehandling

Astrup d.

Tisted d.

_______________________________
Dirigent

____________________________________
Referent

Bestyrelsens beretning for 2015
Vi har haft lidt forskellige arrangementer på programmet i 2015. Nogle har været ”gamle kendinge” som vi
har fortsat med, andet har været nye tiltag. Der har været lidt blandet deltagelse gennem året til
arrangementerne, men som altid, så har de afholdte arrangementer været rigtig hyggelige og i god ”Isafoldånd”.
Vi startede 2015 ud med et 2-dags kursus med Eyjolfur isolfsson. Kurset blev afholdt i Arden rideklub, og
der var rigtig god opbakning blandt medlemmerne. Kurset var rimelig hurtigt fuldtegnet, og det var dejligt
at være på kursus med en flok glade, tilfredse ryttere, og rigtig hyggeligt at mange Isafold-medlemmer
kiggede forbi som tilskuer til kurset.
Den 26. januar afholdte vi generalforsamling. Som noget nyt, startede vi ud med pizza og hygge inden
generalforsamlingen, hvilket vi jo har valgt at gentage i år. Det er fint at mødes uden hestene engang
imellem, især her i den kolde, mørke tid.
Februar startede vi ud med undervisning ved Doro. Der var rigtig god opbakning til undervisningen, og vi
fornemmede at mange havde været meget tilfredse med tilbuddet.
Da aftnerne igen blev lysere, startede kvadrille-holdet op igen. Holdet lagde godt ud, med træning hver
uge. Dog var der lidt frafald undervejs – rigtig ærgerligt, for det har været nogle super gode
træningsaftener ude på ovalbanen.
Den 4. april stod Naturudvalget traditionen tro, for påsketuren til Kielstrup sø. Dejligt at der bliver holdt liv i
den fine tur, og at mange møder op.
Vores ovalbane trængte efterhånden til en renovering, så 2015 blev også året, hvor vi fik kørt nye skaller på
sporet. Vi fik leveret en lastbil med anhænger med knuste skaller, som blev læsset af ved banen. Vi
krydsede fingre for at der var nogle arbejdssomme medlemmer, som kunne give en hånd med til at køre
skallerne ud, og vi blev bestemt ikke skuffede! Rigtig mange hænder, trillebøre, maskiner og skovle mødte
op den 26. april og knoklede løs, for at få banen shinet op 1000-tak for god opbakning!
I maj måned var der et par gode ture på programmet. Vi startede ud med endnu en tur i Tofte Skov. Der
blev kun udbudt en enkelt ridetur derind i 2015, og den var vi så heldige at kunne komme på. Der var både
Isafold-medlemmer og ikke-medlemmer med på turen.
Midt i maj havde Naturudvalget arrangeret Mosskovtur fra Arden rideklub.
20. juni havde vi som noget nyt arrangeret distanceridt i Rold Skov. Der var rigtig god opbakning til ridtet,
både blandt Isafold-medlemmer, og fra ryttere udefra. Vi havde fint vejr og skoven viste sig fra sin fineste
side. Det lyder til, at alle havde et godt ridt, og der blev kæmpet for at få de mest optimale tider. 1000-tak
til den lille, uformelle arbejdsgruppe, som har planlagt ruter, ryddet de ufremkommelige steder og givet en
hjælpende hånd undervejs. Det betyder rigtig meget at I medlemmer har tid og lyst til at give en hånd med
til disse arrangementer – uden jer kunne det ikke lade sig gøre!
I løbet af juli/august havde vi igen nogle undervisningsgange med Doro, denne gang på ovalbanen. Igen var
der rigtig god tilslutning.
Den 22. august var der sommertur på programmet. Desværre havde der været lidt misforståelser imellem
bestyrelsen og naturudvalget, så turen blev først planlagt i sidste øjeblik - hvilket også kunne ses af
deltagerantallet.

I løbet af efteråret har vi igen forsøgt os med undervisning ved Doro, i ridehallen i Bælum. Desværre har der
ikke været deltagere nok til at vi kunne gennemføre undervisningen, så alle 3 gange har været aflyst. Rigtig
ærgerligt synes vi.
Året sluttede af med Naturudvalgets Julefrokosttur. Igen en super god tur i Rold Skov, med lunt suppe og
pandekager undervejs. Det må siges at være et af de mest succesfulde arrangementer i Isafold Regi 
Isafold tæller i dag 61 medlemmer – heraf er familiemedlemsskaber kun talt med som 1 medlem.
Det var højdepunkterne for Isafold i 2015. Vi håber at se mange, glade medlemmer igen i 2016.

Beretning fra Isafolds Naturudvalg i 2015

Naturudvalgets
formål:

Naturudvalget er et selvsupplerende udvalg, der aflægger beretning ved
generalforsamlingen. Bestyrelsen kan indstille et bestyrelsesmedlem til naturudvalget.
Udvalgets formål er:
* at arbejde for rytteres adgang til natur og kulturlandskab i Isafolds område.
* at vedligeholde, udvikle og etablere rideruter i og omkring Isafolds område
* at arrangere rideture. Isafold har en række traditionelle ture som Naturudvalget
planlægger og står for gennemførelsen af, derudover afholdes en række ture der, dels
har til formål at udvide kendskabet til områdets rideruter, dels giver Isafolds
medlemmer større sikkerhed i det at færdes i naturen, og således endnu større glæde
af rideruterne.
* i samarbejde med bestyrelsen igangsætte aktiviteter, der i øvrigt har tilknytning til
naturridning og den alsidige brug af den islandske hest

Dato

De 4 traditionelle arr. siden sidste generalforsamling

4. april

Påsketur fra Knolden med 12 – 14 deltagere, og Anne Marie var guide.

20. august

Sommertur på Heden. Der var 4 – 5 deltagere som grillede om aftenen hos Anni
Andersen, som var guide på turen.
Naturudvalget beklager den sene offentliggørelse af detaljer omkring turen.

12. december

Juleridetur. Der deltog 16 ekvipager i 2 hold, et langsom- og et lidt hurtigere hold. Vi
mødtes på Klodholm hvor Hans Jørgen havde lavet bål, folde til hestene og dejlig varm
suppe til rytterne samt de familiemedlemmer der var taget direkte til pladsen. Efter
suppen var der mulighed for at lave pandekager, og der kunne købes øl, vand samt en
dram. Der var ca. 25 personer.

2. januar 2016

Nytårstur med 12 deltagere. Efter tideturen blev der serveret Champagne og
kransekage.
Derudover har vi:

19. – 20.
september

Isafold havde et rimeligt stort hold med til Wiffersholmstævne – en rigtig hyggelig
weekend.

Oktober

Naturudvalget deltager i planlægningen af Hestens dag i Rold Skov som havde omkring
80 deltagere.
Vi var nogle stykker der var på tur med fotograf og skribent som skulle lave en artikel til
KULTUREN der udkommer i Rebild kommune.

16. november

Vi var nogle personer der var i Rebild for at lave 6 nye bænke til Klodholmpladsen.
Naturstyrelsen skaffede materialerne og kørte de færdige olierede bænke til
Klodholmpladsen.
I 2015 startede vi revision af brochure omkring rideruterne. Arbejdet er ikke afsluttet.

Planlagte arrangementer i 2016

Dato

Begivenhed

Hvor

2. januar

Nytårstur, som afsluttes med champagne og kransekage. 12

Rold Skov

deltagere
18. januar

Generalforsamling

Hadsund

22.–23. januar

Kursus med Eyjolfur Isolfsson

Hadsund

12. februar

Beslagsmed fortæller om hestens hove, og derefter ost og vin…

Hadsund

26. marts

Påsketur

?

9. april

TREC træningsstævne for Isafolds medlemmer

Rold Skov

Starter i april

Kvadrille aftener / klubaftener. Der er plads til alle…

Ovalbanen

? april

Dyrlæge aften

Hadsund

4. – 5. Juni

Weekend tur med tema

Rold Skov

20. august

Sommertur

?

?

TØLT in Harmony

?

?

Juletur

Undervisning (i det omfang der er interesse/behov for det)
Efterhånden som ride rute brochurene bliver færdige vil der blive
arr. guidede rideture.
-

Vandturen

-

Madamsø

-

Vildsted sø

Har vi glemt noget / noget i også kunne tænke jer ?????????
Forslag fra generalforsamlingen

… Træningsstævne
… Longerings kursus

Ovalbanen

