Generalforsamling VIRK
27/2-2019 kl. 19.00
I rytterstuen

1. Valg af dirigent og stemmetæller
Dirigent blev Pia S. og stemmetæller Lotte T.
2. Bestyrelsen aflægger beretning
VIRK begyndte året med at se på klubbens vedtægter, da der var lavet et par ændringer ved
sammenlægningen med ponyklubben. Der kom et par mindre rettelser med, da vi tog udgangspunkt
i DRF’S anbefalinger. Alt dette blev godkendt på den ekstraordinære generalforsamling d. 2/5-2018.
Det økonomiske mellemværende imellem ponyklub og VIRK blev der styr på, og ponyklubben fik
tilbageført medlemstilskud.
Så startede ponyklubben op på ny og blev til VISK.
VISK vil fokusere mere på nybegyndere og holde arrangementer tilrettet dem. Så nu er vi igen to
adskilte klubber. VIRK holder fortsat til på ridecenteret på Asmindrupvej 100 og afholder diverse
arrangementer og stævner her på stedet hvor vi lejer os ind på ridecenteret.
Når VIRK inviterer til aktiviteter eller stævne får alle tilbuddet om at kunne deltage. Det koster lidt
mere at deltage når man ikke er medlem af VIRK. Til stævner skal man være medlem af en klub
under DRF.
VIRK har fået lavet en ny folder som gerne skulle være på ridecenteret.
VIRK har haft en lille oprydning i vores ting og indkøbt nogle kasser, vi har også lidt agility udstyr som
vi skal se om vi kan få lejet en fast plads til på ridecenteret. VIRK har ligeledes købt en ny fin
edderkop (spring/agilityudstyr)
På den ekstraordinær generalforsamling i 2018 blev det vedtaget at kontingentet skulle stige med kr.
50,- pr. 1/1-19 - Dette er desværre blevet glemt da der blev sendt opkrævninger ud. Det må styr på
det til næste år – pr. 1/1-20. Grunden til stigningen er at gebyr til DRF/D4 også er steget.
Aktiviteter:
VIRK startede først i maj måned med et agility arrangement. Dernæst havde vi udv. D-stævne i
slutningen af maj med klubmesterskaber og med ialt 98 starter.
I juni havde vi foredrag med First forsikring og Bo Høstrup som kom med en forsikringshest, og viste
og fortalte hvordan han havde fået den til at blive ridehest igen. Vi startede aftenen pizza og
sodavand.
I juli var der bustur til Falsterbo.
I november afholdtes igen et agility arrangement.
Så blev det december og jul med julehygge med gløgg og æbleskiver.
I år startede vi med Indendørs terrænspringning i starten af februar med Tine Lyders Larsen.
Vi glæder os til flere arrangementer i 2019.

3. Regnskab for 2018 aflægges og budget for kommende år fremlægges til godkendelse
VIRK har i år et underskud fra 2018 grundet stort medlemstilskud til DRF/D4 og ikke så mange
medlemmer (medlemsantallet er taget ud fra da VIRK havde alle ponybørnene som medlemmer)
Derudover var der en stor udgift med tilbagebetaling til VISK.
Kassebeholdningen ser dog stadig ganske fornuftig ud.
Til næste år på beregnes et mindre overskud igen.
4. Indkomne forslag behandles
Her kom et ønske om at VIRK i fremtiden afholder flere stævner årligt.
Dette er klubben positivt stemt overfor, det afhænger dog af frivillige i stævneudvalget til
planlægning samt udførsel samt at klubben kan se økonomien i det. 2019 bliver dog stadig kun med
et D-stævne da disse skal ansøges i november måned.
5. Valg til bestyrelsen
På valg er:
Ingelise Risholt – ønsker genvalg
Suzi Møllebæk – ønsker genvalg
Åse Rasmussen – ønsker genvalg
Der var ikke andre som ønskede at stille op til bestyrelsesposterne og derfor blev alle tre valgt ind
igen. VIRK fik to nye suppleanter som er Rikke Tobiasen og Joa Johansen. Velkommen til.
6. Valg af revisorer
1. Revisor er Piil og 2. revisor er Lotte T.
7. Udvalg
Aktivitetsudvalg består af:
Pia S - Lotte T - Joa J – Gitte F – Simone R.
Stævneudvalget består af:
Suzi M – Pernille L – Rikke T – Pia I – Mark I.
Alle er velkomne til at melde sig ind/hjælpe til og/eller komme med forslag til udvalgene.
8. Distriksrepræsentant
Lotte T.
9. Holbæk-samarbejdet
Åse R – Lotte T – Rikke T.
10. Overrækkelse af årets rangliste pokal
Vinderne for 2018 blev for hest Pernille Lyster & Beauty med 89 point og for pony Emma Funk &
Perfekto Højlyst med 47 point. Begge fik overrakt pokal og blomster. Stort tillykke.

11. Eventuelt
Her blev kort talt om hjemmesiden om den skal laves om til nye domæne (ansvarlig for at undersøge
dette er Simone R) Og om klubben evt. skal have ny webmaster? Rikke T havde en ide og vender
tilbage.
Aktivitetsudvalget har allerede modtaget flere ønsker til kommende arrangementer og modtager
gerne flere.
12. Lodtrækning om gavekurv
Den heldige vinder blev Ingelise R. Stort tillykke.

