Referat NRHA-generalforsamling 28/2-2021

Velkomst ved Jette Ceglarek.
a) Ordstyrer: Carsten Kristensen
Referent: Karina Lyngvig
b) Mødet er rettidigt indkaldt
c) Stemmeberettigede: 24

d) Formandens beretning ved næstformand Ditte Poulsen.
Året har været præget af corona, hvilket bland andet har betydet at EAC er rykket til 2021,
heldigvis stadig på Tuse.
Det betød desværre også at NRHA.dk og NRHA.no stod med et fælles underskud på 170000
fra EM 2019. Begge foreninger har i fællesskab dækket underskuddet. Årsagerne til
underskud er blevet afdækket og vi går et nyt EAC i møde i 2021 i et stærkt samarbejde
med Norge.
DM skulle derfor give overskud, og endte med et rekordstort overskud takket være alle
hjælpere, showoffice, ringsteward og dommer, der donerede deres tid og arbejde. Samt
stor opbakning til stævnet og især til hold DM. Så på trods af underskud til EM er stadig en
positiv kassebeholdning i NRHA.dk
Også tak til hingsteejere som har doneret til hingsteaktionen.
Da mange stævner i år er blevet aflyst eller afholdt lokalt, uddeles der i år ikke year end
awards, da ikke alle har kunne deltage i de samme stævner pga restriktioner.
Beretningen afsluttes med tak til medlemmerne og deres opbakning til NRHA også i svære
tider.
Formandens beretning er godkendt.
e) Regnskab NRHA fremlægges ved Jette Ceglarek
Se bilag 1
Regnskab godkendt af revisor og medlemmer
Ad: FDM regnskab
Stor flot opbakning hertil
Regnskab godkendt af revisor og medlemmer.

f) Plan og budget for kommende år ved Annette Andersen
Vi krydser alt hvad krydses kan for at EM bliver afholdt, i værste tilfælde kan vi brænde
inde med trofæer og flybilletter. Skulle alt blive aflyst så er vi afhængige af vores
medlemmer ligesom i år bakker op om vores forening med medlemskab.
Den store plan for 2021 er selvfølgelig afvikling af EAC i uge 30, vi har haft teams møder
med Norge og denne mødeform gør at vi kan koordinerer tættere og alle forstår hvad der
laves
En dyr post til vores em 2019 budget var hjælpermad og overnatning, vi har derfor en
forventning om at deltagere og påhæng giver en hånd med nu de er alligevel er her, også
uden at man skal have noget for det, blot fordi nrha.dk er en frivillig forening der bringer
en FED sportsbegivenhed på dansk jord. Bestyrelsen afholder selv alle udgifter til
overnatning og mad mm. , vi skal bruge frivillige under stævnet til rengøring, fjerne flasker
og affald fra barrieren, feje mm, alm. oprydning og dørvagter. Vi vil også blive glade for
sponsorater, ærespræmier, eller gevinster til vores lotteri.
DM afvikles på samme måde som i år med en fælles hold konkurrence lørdag, måske
ændre vi opsætningen så vi får nrha.com klasser. Det afhænger alt sammen af corona og
økonomi, Ditte har derfor lavet DM reglementet om så der både kan afvikles i et eller to
goes.
Vi oplever en god stærk forening med stabile medlemstal, som forhåbentlig i fællesskab
bærer os godt igennem EM.
Budget:
Indtægter
Medlemskab
33.000
DM
30.000
EM
15.000
I alt
78.000
Udgifter
Showstøtte
0
EM
25.000
DM
15.000
Rejseudgifter Consil
Bank/kontor
Hjemmeside
Generalforsamling
Medlemskab Nrha.com
i alt
resultat

3.000
1.000
400
2.000
700
47.100
30.900

g) Medlemskontingent sættes op til 450 kr/årligt for seniorer og til 300 kr/årligt for juniorer

h) Valg af formand, da nuværende formand desværre må trække sig af personlige årsager.
Formanden vælges for 1 år.
Bestyrelsen foreslår Annette Andersen
Ingen ønsker at modopstille.
Annette vælges til formand
i) Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen.
Linda Vorm
Jonna Mccabe
Ditte Poulsen
Ingen ønsker at modopstille
Alle 3. vælges til bestyrelsen for 2 år
j) Valg af suppelanter
Casper Dorm
Karina Lyngvig
Ingen ønsker at modopstille
Begge vælges for 1. år.
Marlene Rostell har ikke ønsket at genopstille, og bestyrelsen siger mange tak for godt
samarbejde.
k) Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor: Heidi Nørbæk
Revisorsuppleant: Susanne Nielsen
Begge vælges.
l) Behandling af forslag fra medlem Casper Dohn.
Forslag om bosatte i Danmark må ride DM med gult sygesikring fremfor at skulle være
dansk statsborger.
Vores medlemmer har stemt vejledende to gange om udenlandsk deltagelse, begge gange
en fastholdelse om et dansk statsborgerskab. Da nrha.dk Norge, Sverige og Finland har
fælles ret til at ride på medlemskab har vi forespurgt hvordan deres regler er, Sverige har
ikke et mesterskab i reining i nrha regi, Norge kræves der norsk statsborgerskab og Finland
kræver finsk statsborgerskab eller for fastboende. Til sommer til EM vil en finsk statsborger
bosat i Danmark starte for Finland, selvom kvalifikationen er opnået i Danmark.
Bestyrelsen vil gerne foretage en vejledende afstemning om hvorvidt mesterskaberne helt
skal afskaffes eller om man kan blive dansk mester uden at være dansker. Eller om vi skal
fastholde statsborgerskab ligesom Norge, Tyskland, USA mm. Vi tillader gerne deltagelse i
vort mesterskab, man vinder alt bortset fra titlen, medaljen og dækkenet. Det vil være
muligt at opnå dansk statsborgerskab, selvom man er nordisk. Det er bare ikke nødvendigt

Der kommer flere forslag fra medlemmerne om hvordan dette kan iværksættes. Det
besluttes at bestyrelsen taler det igennem og tager medlemmernes besyv med i
overvejelserne.
Under eventuelt ønsker bestyrelsen at invitere medlemmerne til en snak om etiske
retningslinjer. Til et stævne som DM hvor der er mange klasser man kan og vil ride, vil vi
gerne have en begrænsning på antal klasser. Her kigger vi lidt på den almindelige ridning
hvor etik og fit for competition bliver mere og mere i fokus, en tendens i samfundet. I DRF
må 4 års f.eks kun gå en klasse om dagen, det er ikke fordi at det er vores holdning men
hvad er jeres? Er 3 klasser om dagen passende eller skal der tilladt ridetid på pr dag som til
FEI stævner? Skal det være op til den enkelte eller skal vi have stewards der sætter
reglerne
Eller er det bare fint – hvad syntes i?
Det var en god konstruktiv dialog med mange gode forslag, og en generel enighed om
behov for et etisk regelsæt/retningslinjer. Bestyrelsen vil arbejde videre med henblik på
udvikling af et etisk regelsæt.
Sluttelig appelleres der til at man tilbyder sin hjælp til EM. Man er velkommen til at
henvende sig til Jette C, som vil organisere hjælperliste. Men også at vi i fællesskab
bidrager ved EM med forfaldende arbejde, både hvor man støder på det og måske ved FB
gruppe hvor der kan lægges ind med diverse.
Generalforsamlingen afsluttes og der takkes for fremmøde til denne virtuelle
generalforsamling – og mødes forhåbentlig IRL næste år.

Bilag 1

