Referat fra generalforsamling NRHA.dk
Den 9. februar 2019 kl. 14.00 på Pejsegårde, Brædstrup
Dagsorden:
a) Valg af ordstyrer og referent
b) Vurdering af mødets lovlige indkaldelse
c) Fastsættelse og godkendelse af antal stemmeberettigede
d) Formandens beretning
e) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
f) Fremlæggelse af plan og budget for det nye år
g) Fastsættelse af medlemskontingenter og hesteregistreringsafgift
h) Valg af formand og kasserer (lige år).
i) Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen (ulige år)
j) Valg af 2 suppleanter.
k) Valg af revisor og revisorsuppleant
l) Behandling af forslag fremlagt af bestyrelsen eller rettidigt indsendt fra foreningens
medlemmer
m) Eventuelt - Herunder uddeling af Year End Awards
Velkommen
Formanden byder velkommen til NRHA.dk generalforsamling 2019. Efter
generalforsamlingen vil hestetandlægen Mai Karlshøj Nicholaisen give et foredrag.
a) Valg af ordstyrer og referent
Zenia Wittendorff Bækby er valgt til dirigent og Jessica Ceglarek er valgt til referent.
b) Vurdering af modets lovlige indkaldelse
Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
c) Fastsættelse og godkendelse af antal stemmeberettigede
21 stemmeberettigede er tilstede ved mødet.
d) Formandens beretning
Året der gik:
I 2018 var medlemstallet på 78 antal samlede medlemmer. I et forsøg på at finde en løsning til
at øge medlemstallet, har bestyrelsen oprettet ”Easy klasser”, som har vist sig, at være en
succes. Derfor er der diskuteret et nyt tiltag omkring Nonpro level 1, hvor der har været lidt
delte meninger heromkring.
Formanden Niels Mathisen og bestyrelsesmedlem Ditte Poulsen har deltaget i et Summit
møde i Madrid, hvor både Europamesterskabet blev bragt op, men også mangel på tilgang til
sporten, som ikke kun Danmark oplever. Herunder blev der diskuteret lidt omkring

1

nonpro/open status og problematikken omkring at nonpro ikke må undervise. Dette blev
bragt op på Summit mødet.

Fremover:
I 2019 og 2020 vil der afholdes NRHA europamesterskab i Danmark på Tuse Creek Ranch i
samarbejde med den norske NRHA forening, NRHA.NO. Af denne grund yder NRHA.dk ikke
showstøtte i årene 2019-2020, da pengene skal gå til EM.
På hjemmesiden findes en sponsoraftale, for dem, som er interesserede i, at give et bidrag ved
europamesterskabet 2019-2020.
Linda Lynge Vorm har påtaget sig posten at arbejde med standings.
e) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Regnskabet blev godkendt.
f) Fremlæggelse af plan og budget for det nye år
I 2019 og 2020 vil foreningen fokusere på europamesterskabet, som afholdes i samarbejde
med den norske affiliate, NRHA.NO.
Europamesterskabet vil, som det ser ud nu, ikke have en indflydelse på foreningens økonomi,
grundet nogle super sponsorer, men vi er selvfølgelig altid glade for flere sponsorater!
g) Fastsættelse af medlemskontingenter og heste registreringsafgift
Uændret for 2019.
-

h) Valg af formand og kasserer (lige år)

i) Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen (ulige år)
Ebba Weigel, som er på valg, ønsker ikke genvalg.
Ditte Poulsen og Jonna McCabe er villig til genvalg og blev valgt.
Annette Andersen blev valgt ind i bestyrelsen.
j) Valg af 2 suppleanter.
Tine Vangsbo og Jette Thomsen, som er på valg, ønsker ikke genvalg.
Linda Lynge Vorm, Zenia Wittendorff Bækby og Marlene Rostell er de tre kandidater, der
stiller op til valg om to suppleant stillinger.
Linda og Marlene vinder valget og bliver suppleanter.
k) Valg af revisor og revisorsuppleant
Heidi Nørbæk og Susanne Nielsen genvælges.
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l) Behandling af forslag fremlagt af bestyrelsen eller rettidigt indsendt fra
foreningens medlemmer
Ingen nye forslag.
m) Eventuelt – Herunder uddeling af Year End Awards
Under eventuelt blev formålet af foreningen diskuteret, samt de klasser foreningen udbyder
til stævnerne. I den sammenhæng er en arbejdsgruppe, bestående af Rikke Aasager, Jessica
Ceglarek, Linda Lynge Vorm, Anette Andersen og Marlene Rostell blevet dannet.
Til slut blev Year Awards uddelt af Jessica Ceglarek. Det er nogle flotte showpads med
lædergravering sponseret af JEKO Western Equipment ved Jessica Ceglarek og Emma
Hindhede, af Jessica Ceglarek.
Årets vindere:
Open: Ditte Poulsen.
Nonpro: Mie Künell Unø.
Prime Time: Morten Søby.
Rookie lvl 1: Alberte Mathisen.
Rookie lvl 2: Rikke Weis.
Youth: Amalie Tange Vejen.
Greener Than Grass: Bettina Jensen.
Green as Grass Horse: Xtra Little Ruby, redet af Ditte Poulsen.
Generalforsamlingen sluttede klokken 16.00 og blev efterfulgt af et spændene foredrag af
hestetandlægen, Mai Karlshøj Nicholaisen, samt hyggelig fællesspisning.
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