Generalforsamling - Isafold - mandag d. 23. januar 2017
Deltagere: 11 medlemmer + 6 bestyrelsesmedlemmer (16 til pizza)
Referent: Lis-Linda Pedersen
Velkomst af formanden
1. Valg af dirigent.
Anne Marie Svendsen blev valgt.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden eller dennes stedfortræder.
Fritz Johan Kilian berettede om det forgangne år. Se side 3 i dette dokument.
Beretningen blev godkendt af GF.

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
Sanne Weber Andersen fremlagde regnskabet for 2016.
Regnskabet blev godkendt af GF.

4. Indkomne forslag, herunder forslag fra bestyrelse.
Bestyrelsen forslår følgende ændring til kontingentopkrævningen.
1. Enkeltmedlemskab som i dag.
2. Familiemedlemskab hvor kontingent for den første person er lig kontingent for
enkelt medlemskab og hvor kontingent for de efterfølgende personer i
husstanden er xxx kr.
Det vil sige at vi har registreret alle Isafolds medlemmer med navn og har styr på
medlemstallet.
Såfremt forslaget vedtages afklares satserne under punktet - Fastsættelse af kontingent
Se den korrekte ordlyd på side 5 i dette dokument.
Forslaget blev vedtaget af GF.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant, revisor og revisorsuppleant.
På valg:
Bestyrelsesmedlem: Fritz Johan Kilian – blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem: Heidi Bay – blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem: Lene Richter Brohus - nyvalgt (i stedet for Lis-Linda Pedersen)
Suppleant til bestyrelsen: Lis-Linda Pedersen – nyvalgt (i stedet for Lene Richter Brohus)
Revisor: Robert Pedersen – nyvalgt
Revisorsuppleant: Anni Andersen – nyvalgt

6. Fastsættelse af kontingent.
Enkeltmedlemsskab fastsættes til 145kr
Familiemedlemskab fastsættes til 145kr for første person og med 50kr pr. efterfølgende
person(er) i husstanden.

7. Evt.
Græsslåning og vedligeholdelse af banen ”halter lidt”, der blev opfordret til at bestyrelsen
laver en arbejdsplan med faste datoer for arbejdsdage. Desuden opfordres der til at sporet
ikke bliver sprøjtet aht miljøet.
Himmerlands køre og rideforening råder over Hadsunds Dyrskueplads som evt. kan bruges
til div. arrangementer, desuden er der et ridehus ved Gerding som evt. også kan lejes.
Randi gav en kort info om hvad der rører på sig ang. rideruterne og at riderutekortene
stadig er under (langvarig) proces.
Naturudvalget søger nye medlemmer.
Isafold mangler en repræsentant i RoldSkovHestelaug.
Interesserede kan kontakte Fritz på mobil 29 900 918

Beretning fra formand og Naturudvalget vedr. 2016

2/1-2016 Nytårstur m/Champagne og kransekage.
_______

Kursus med Eyjolfur Isolfson hos Hadsund ride klub

12/2-2016 Vi havde planlagt et arr. Vedr. hestens hove – det blev aflyst da smeden
skulle opereres.
26/3-2016 Påsketur fra Kielstrup sø
7/4-2016 Start på undervisning på Isafolds ovalbane, ved Mette Høj. Der har været
undervisningen hver 14. dag hen over sommeren.
9/4-2016 TREC fra Klodholm pladsen med 11 deltagere. Det var en god dag med
glade deltagere.
12/4-2016 Kvadrilletræning startede på banen, men der var dårlig tilslutning, så vi
satte træningen på hold igen.
7/5-2016 Morgen ridetur fra Arden rideskole. Vi mødtes kl. 5 og der blev set
græssende kronvildt m.m. Morgenmad på Moskov pavillonen.
28/5-2016 Ridetur fra Rødhus. Blev turen gennemført med få deltagere eller blev
den aflyst?
4-5/6-2016 Tematur på Klodholm. Da ingen havde overskud til at arr. Nordfart, blev
der i stedet arr. en weekend tur med primitiv overnatning (tema:
Cowboytur)
20/8-2016 Sommertur på Terndrup hede, med efterfølgende grill hygge hos Anni og
Niels Jørgen – få deltagere
17-18/9-2016 Mange Isafold ryttere deltog i Wiffertsholm stævnet hvor der
efterhånden er mange islændere med.

16/10-2016 Hestens dag i Roldskov for 10. gang. Der var intro til TREC.
Naturudvalget har en meget væsentlig rolle ift. afholdelse af dette arr.
22/10-2016 Vi forsøgte at arr. en tur til Thy med lokal guide. Dette lykkedes ikke,
men vi blev i stedet inviteret til at deltage i Ægir’s suppetur – super
område de har og fin forplejning.
4/11-2016 Tema aften om Hestens hove hvor beslagsmed Lars Olsen fra Hammel
fortalte, og viste hvordan hestens sunde hov ser ud. Arr. afholdt i
Hadsund hos Mette Høj. 33 tilmeldte deltagere
19/11-2016 Ridetur fra P-pladsen ved Møldrupvej 18, Skørping hvor Hekla og Ægir
var inviteret. Der var en del Isafold ryttere plus en rytter fra Ægir, men
ingen fra Hekla.
10/12-2016 Juletur fra bunden af Rebild. Der var 15 ryttere samt 4 mere til
hygge/forplejning på Klodholm.
Derudover har Naturudvalget været til Møde med skovfoged og skovrider da der var
opstået nogle forviklinger omkring rytter og mountainbikerne. Mødet
endte i go’ ro og orden.
Naturudvalget har efterfølgende taget initiativ til oprettelse af RoldSkovHestelaug
(RSH). RSH består af 3 personer fra Isafold, 2 fra ASR, 1 fra HKR, samt 1
fra Skørping Rideklub. RSH opgaver er at formidle god ride skik,
opretholde og vedligeholde rideruter, Ridefolkets stemme over for NST
samt afholde Hestens dag i Roldskov.
Til slut vil jeg takke bestyrelsen for arbejdet i 2016, og der skal lyde en stor tak til
Naturudvalget for de mange timer der bruges til glæde for andre.
Tanker i 2017:
Kratlusker stævne
Sommertur og hyggestavne den 2/9-2017 med fælles spisning, for at samle tur og
konkurrence ryttere
Tema aften: Hvad skal vi vælge af tema??
Kortaften – Endomondo
Orienteringsridt

Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen januar 2017

Bestyrelsen foreslår en ændring i kontingent opkrævningen.
I dag vælger man ved indmeldelse om man vil tegne et enkelt- eller et familie
medlemskab.
Mange af Isafolds familiemedlemskaber har kun en registreret med navn, med det
resultat at vi reelt ikke kender antallet af medlemmer i foreningen.

Vi foreslår derfor:
1. Enkelt medlemskab som i dag
2. Familiemedlemskab hvor kontingent for den første person er lig kontingent
for enkelt medlemskab og hvor kontingent for de efterfølgende personer i
husstanden er XXX,oo kr.
Det vil sige at vi har registreret alle Isafolds medlemmer med navn, og har styr på
medlemstallet.

Såfremt forslaget vedtages afklares satserne under punktet kontingent.

/Bestyrelsen

