Referat fra Generalforsamling NRHA.dk
Den 1. februar 2020 på Tuse Creek, Regstrup
Dagsorden
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Valg af ordstyrer og referent
Vurdering af mødets lovlige indkaldelse
Fastsættelse og godkendelse af antal stemmeberettigede
Formandens beretning
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Fremlæggelse af plan og budget for det nye år
Fastsættelse af medlemskontingenter og hesteregistreringsafgift
Valg af Formand og Kasserer (lige år)
Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen (ulige år)
Valg af 2 suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
Behandling af forslag fremlagt af bestyrelsen eller rettidigt indsendt fra foreningens medlemmer
Evt. Herunder uddeling af Year end awards

Velkommen
Formanden byder velkommen til NRHA.dk generalforsamling 2020
a) Valg af ordstyrer og referent
Carsten Kristensen er valgt til ordstyrer og Linda Vorm er valgt til referent.
b) Vurdering af mødets lovlige indkaldelse
Generalforsamlingen er lovlig indkaldt
c) Fastsættelse og godkendelse af antal stemmeberettigede
22 stemmeberettigede er tilstede ved mødet
d) Formandens beretning
Der var stor ros til det afholdte EM i sommeren 2019 på Tuse Creek. Quarter DM og NRHA Dm
blev afholdt sammen i 2019, hvilket gík rigtig godt, men det er dog besluttet af flere grunde at
holde DM hver for sig i 2020, således vil showsæsonen strække sig ind i oktober.
e) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Regnskabet blev godkendt

f)

Fremlæggelse af plan og budget for det nye år
Foreningen vil i 2020 fokusere på Europamesterskabet som afholdes i samarbejde med
NRHA.NO. Der er brug for flere sponsorater i form af pengedonationer da der er underskud fra
2019 der skal dækkes.
Der vil blive afholdt et lotteri i løbet af foråret som skal være med til at understøtte dette.
Derby og Maturity vil blive afholdt ved Ride In i juni, Futurity vil blive afholdt under DM til
oktober.
Ligeledes blev det fremlagt, hvilke klasser der fremover vil være DM klasser.
DM klasser fra 2020: Open, Non Pro, Rookie 1 og Yout & Para-DM
Primetime, Rookie 2, Greener than grass & Greener as grass horse er hermed ikke længere DM
klasser, men vil selvfølgelig blive udbudt som normale klasser. Og det vil stadig være muligt at
ride om Year End Awards i disse klasser.
Det blev efterspurgt at DM klasserne skulle afvikles i 2 go’s, hvilket blev besluttet.

g) Fastsættelse af medlemskontingenter og hesteregistreringsafgift
Uændret for 2020
h) Valg af Formand og Kasserer (lige år)
Formand Niels Mathiesen som er på valg, ønsker ikke genvalg
Ny formand blev Eva Rothman
Kasserer Jette Ceglarek, på valg, blev genvalgt.
i)

Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen (ulige år)

j)

Valg af 2 suppleanter
Linda Lynge Vorm og Marlene Rostell er villig til genvalg og blev genvalgt

k) Valg af revisor og revisorsuppleant
Heidi Nørbæk og Susanne Nielsen genvælges
l)

Behandling af forslag fremlagt af bestyrelsen eller rettidigt indsendt fra foreningens
medlemmer

m) Evt. Herunder uddeling af Year end awards
Reining fortsat er en FEI disciplin, hvilket er godt for reiningsporten idet det ses som en
blåstempling af den øvrige hesteverden. Para reining er også en vej til at gøre positivt
opmærksom på vores sport, hvilket også blev nævnt. Både FEI og Para giver tilgang og positiv
omtale.
EAC: en venlig opfordring til alle tilstede fra Norge og Danmark vil vi opfordre til at der hjælpes
til undervejs til EM, også UB
Nævnes bør også at FACEBOOK siden Nrha.dk erstatter facebook gruppen nrha.dk

Til slut blev Year End Awards uddelt . Det er flotte showpads med lædergravering sponsoreret af
Jeko Western Equipment.
Årets Vindere:
Open: Ditte Poulsen
Non Pro: Rikke Weiss
Prime Time: Morten Søby
Rookie 1: Emma Hindhede
Rookie 2: Michael Lundgren
Youth: Amalie johanssen
Greener Than grass: Nina Lillelund Hjort
Green as Grass horse: Peek A Roosterini. Ejer Linda Vorm, Rytter: Ditte Poulsen

