Generalforsamling VIRK
26/2-2020 kl. 18.30
I rytterstuen

1. Valg af dirigent og stemmetæller
Dirigent Pia S. – Stemmetæller Trine R.
2. Bestyrelsen aflægger beretning
Det forgange år har bestyrelsen afholdt 7 møder. Alle referater kan læses på vores hjemmeside
www.viprideklub.dk. De forgangne års referater bliver slettet på hjemmesiden i løbet af første
kvartal.
VIRK er i 2019 kommet på Holbæk kommunes fritidsportal hvor vi kan indberette medlemstal m.m.
Klubben har også i 2019 fået oprettet en web adgang til køb af klubtøj. Linket findes på vores
hjemmeside hvor man kan bestille et udvalg af tøj osv. med klubtryk når man vil.
Vi har fået pladsleje i laden på Vipperød ridecenter til opbevaring af vores agility udstyr samt
dressurhegn osv.
Af aktiviteter er der blevet afholdt et par agility arrangementer som altid har stor tilslutning.
Desværre var vi nødt til at udskyde et af dem da herpes virus var på sit højeste.
Der har været afholdt to dressur kurser med Bo Høstrup som også har trukket mange deltagere.
Vores årlige Falsterbo tur var der også i år, desværre ikke så mange deltagere, så det skal tænkes
igennem om dette arrangement fortsat skal afholdes eller gøres anderledes.
Vi har holdt foredrag med FIRST forsikring og Bo Høstrup ang. uanvendelig erklærede heste, samt et
foredrag ang. massage ved Lykkens Hestemassage.
Derudover er der blevet afholdt vores årlige julehygge som der desværre heller ikke var den store
tilslutning til.
I slutningen af maj afholdt klubben et udv. D-stævne med interne klubmesterskaber. Vi havde utrolig
mange starter i dressuren og blev derfor nødt til at afvikle dressur på to baner, hvorfor vi har indkøbt
et dressurhegn. Vi forsøgte at låne os frem, men dette var desværre ikke muligt. Vi ser det som en
god investering at ligge inde med hegnet, da det ikke kun kan bruges til stævner. Derudover lejer vi
det gerne ud til andre klubber.
Begge dage gik godt og uden uheld og vi fik fundet fire nye klubmestre.

3. Regnskab for 2019 aflægges og budget for kommende år fremlægges til godkendelse
Klubben kommer ud med et underskud fra 2019, som blandt andet skyldes indkøb af dressurhegn.
Klubben har dog stadig noget på bundlinjen.

4. Indkomne forslag behandles
Ingen indkommende forslag
5. Valg til bestyrelsen
På valg er:
Pia Skovgaard – ønsker ikke genvalg
Simone Risholt – ønsker ikke genvalg
Nye i bestyrelsen:
Janne Egholm
Liza Larsen
1. Suppleant – Franciska Thygesen
2. Suppleant – Malene Weinreich
6. Valg af revisorer
1. Revisor – Piil Krogsgaard
2. Revisor – Lotte Thygesen
7. Udvalg
Aktivitetsudvalg består af:
Maja D., Lotte T., Gitte F., Tilde R., Victor O., Tina S., Liza L.
Stævneudvalget består af:
Janne E., Franciska T., Mark I., Suzi M., Malene W.
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.
10. Overrækkelse af årets rangliste pokal
Hest – Malene W. Thiemke og Toftagergårds Red Diamond – Point 49
Pony – Emma R. Funk og Perfekto Højlyst – Point 83
11. Eventuelt
Der bliver nævnt at der måske mangler lidt sammenhold i klubben. Det er noget vi rigtig gerne vil
arbejde for. Det skal være attraktivt at være medlem af klubben og det skal vi arbejde mere for.
Der bliver talt om samarbejde med VISK, det er rigtig ærgerligt vi ikke har det mere end vi har i dag.
Det vil vi rigtig gerne arbejde på i fremtiden hvis VISK er åbne for det.

Der bliver talt om ansøgning af midler til dommerhuse osv. på stedet. Dette bliver der stadig
arbejdet på.

