Isafolds generalforsamling 4/1-18


Valg af ordstyrer: Annemarie Svendsen



Bestyrelsens beretning: Bestyrelsens beretning ved formanden: præsenteret af Fritz Kilian
(vedhæftet)
Naturudvalgets beretning: præsenteret af Randi (vedhæftet)



Regnskab: Regnskab for 2017 præsenteret af kasserer Lene (vedhæftet)
Regnskabet er godkendt af revisor og generalforsamling.



Ingen indkomne forslag



Valg til bestyrelse:
Til bestyrelsen er valgt: Rikke Øholm og Anne-Louise Frandsen
Som suppleant er valgt: Kirsten Buskbjerg
Som revisor er genvalgt: Robert Pedersen
Som revisor-suppleant er genvalgt: Anni Andersen



Kontingent: Ingen ændringer til kontingent. 145kr for enkeltmedlemsskab og 145kr for første
medlem i familiemedlemsskab og 50kr pr. efterfølgende medlem



Eventuelt: Fritz opfordrer til at man tager på tur i andre klubber når disse er åbne for ikkemedlemmer. evt. Mols-turen i Jökull i januar.
Kirsten P. spørger ind til det med venskabsklub der tidligere har været på tale. Bestyrelsen tager
emnet op senere.

Det foreslås at klubbens indestående overskud evt. bruges på at leje sig ind i ridehal til enkelte
aftener hvor klubbens medlemmer kan komme og ride (klubaftener).

Der var mange meninger og ideer til det store samtaleemne som var Isafolds bane/tilholdssted.
Bestyrelsen lægger op til at kontrakten på banen i Tisted-Holter (hos Allan og Lis-Linda) opsiges da
der er for meget arbejde med at vedligeholde banen i forhold til hvor meget/lidt den bliver
brugt. Anne-Louise tilbyder baneleje mod betaling (25kr pr. gang) hos hende i Mariager. Conni
siger hun har brugt Isafolds bane meget, og vil derfor være ked af at den lukker. Rikke bakker
Conni op, og vil gerne beholde banen. Kirsten P foreslår at kvadrille-ridning tages op igen.
Lis-Linda fremlægger, at hun og Allan gerne vil opsige kontrakten da de selv har planer med arealet
hvor banen ligger. Jævnfør kontrakten kan denne opsiges af udlejer, så:
pr. 1/5-2018 er banen på Tisted-Holter ikke længere Isafolds tilholdssted.
Bestyrelsen opfordres til at arbejde med at finde et nyt tilholdssted til klubben med fornuftige baneog parkeringsforhold, evt. et sted hvor Isafold ikke er ansvarlig for den daglige vedligeholdelse.
Tisted rideklub, Himmerlands køre-rideforenings areal i Hadsund og et privat sted i Gerding foreslås
som eventuelle emner.
Anne-Louise foreslår at der benyttes facebook-afstemninger når der skal besluttes noget i klubben.
Der er opbakning om ideen, men Kaj gør opmærksom på at gruppen Isafolds venner på facebook er
åben for alle og ikke kun medlemmer.
Finn foreslår et eller to årlige TREC/terræn arrangementer i klubben.

