Referat fra generalforsamling i Hrimfaxa afholdt den 20. februar 2018.
Der var 25 fremmødte til generalforsamlingen, som blev indledt med fællesspisning
for dem som havde mulighed herfor, og det havde næsten alle deltagere i
generalforsamlingen.
Særdeles velsmagende flæskesteg med kartofler, asier og rødkål.
1. Valg af dirigent og referent.
Tony Berthelsen valgt som dirigent og Hans Jørgen Ravnborg valgt som referent.
2. Bestyrelsens beretning.
Maja Lindgaard aflagde beretning på bestyrelsens vegne.
I det forgangne år har der været masser af aktiviteter herunder:
Påskestævne hos Lotte og Halli, og hun kunne oplyse, at der ikke bliver afholdt
påskestævne i 2018.
Arbejdet hermed er simpelthen for stort i forhold til udbyttet.
Bestyrelsen foreslår, at det kan overvejes, at holde et ranglistestævne på et
tidspunkt i løbet af året, men det kræver, at der skal være en større skare af
frivillige som vil hjælpe.
Alternativt kan der arrangeres et hyggestævne, som også vil kræve en frivillig
indsats.
Der har været afholdt mange fælles rideture i løbet at året, og det har været en
stor succes.
Der har været afholdt følshow, hvor vinderne var føl, som var et resultat af godt
lokalt avlsarbejde.
Dyrlægeaften med Lisa Zimmermann var også en succes med over 20 deltagere.
Der har været strikkeaftner med islandsk strik og læderaftner hvor Calle Jonasen
har stået for det.
Junior- og ungdomsarbejdet er vigtigt, og her har det været forsøgt at holde
mindst 1 kursus om året for juniorer.
Der har ikke været tilmeldinger nok, så det arrangeres ikke mere i Hrimfaxa regi,
men det er opfattelsen, at det kompenseres ved en masse forskellige "private"
kurser og arrangementer.
Hrimfaxe har fået en rigtig god hjemmeside, som løbende opdateres, og alle
opfordres til at bruge den.
Det blev efterspurgt fra bestyrelsen, hvad medlemmerne forventer af informationer,
og her forventes det, at medlemmerne løbende giver oplysning til bestyrelsen
herom.
Der er hele tiden en arrangementskalender som bliver ajourført, og her kan
alle se, om der er noget der har interesse.
På bestyrelsens vegne blev der rettet en stor tak til alle frivillige, som hen over
året har ydet en kæmpeindsats.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.
3. Aflæggelse af regnskab.
Heidi Oddershede fremlagde regnskabet.
Dette udviser en omsætning på kr. 38.924,21 og et nettounderskud på kr. 857,35.
Egenkapitalen pr. 31/12 2017 udgør kr. 32.644,94.
Revisionen af regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger.
Der er kommet flere medlemmer i løbet af 2017, og det er rigtig glædeligt.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent i 2018 og det blev vedtaget.
4. Forslag til vedtægtsændring.
Fra bestyrelsens side var der foreslået en ændring af vedtægterne i form at en
tilføjelse til §5 som følger:
"Tegningsberettigede (overfor pengeinstitut) er til enhver tid siddende kasserer
og formand i forening".
Dette blev enstemmigt godkendt.

5. Indkomne forslag.
A. Skal vi have klubtøj med logo?
Efter en drøftelse var der enighed om, at det kan være spændende at få
undersøgt mulighederne herfor.
Der blev nedsat et lille hurtigt og hårdtarbejdende udvalg bestående af Lisa
Zimmermann og Marlene Lund Poulsen, som undersøger priser, kvalitet og mulighed
for sponsorstøtte.
B. Sommerturen - hvor skal den gå hen?
Skal det fortsat være den lokale tur i Nationalparken, eller kunne en mulighed være,
at det skal være i Dollerup Bakker eller Mols Bjerge.
Det blev besluttet, at der forsøges arrangeret en tur i Nationalparken og at der
eventuelt arrangeres en fællestur med Ægir til efteråret i Rødhus Klit.
C. Skovtursudvalget.
Der blev rettet en stor tak til turlederne, som lidt er de samme.
Der blev efterlyst forslag til ture.
Det blev besluttet, at turene ikke er på faste ugedage og tidspunkter, da det er
turlederen der suverænt bestemmer dette, ligesom turlederen bestemmer
graden af forplejning, og også at der kan være en betaling for dette.
Der mangler ture i Sydthy, og her blev det foreslået, at den nye ejer af Svankjær
Rideskole Lis Prehn kan spørges, om hun kan være interesseret i det.

Der blev sendt en liste rundt, hvor man kunne melde sig som kommende turleder.
D. Mulige kommende arrangementer herunder forslag hertil.
Sommerlejr som det har været afholdt de sidste 2 år.
Agility arrangementer.
Hestekøreture - kom og kik og rid eventuelt med.
Lisa Zimmermann tilbyder sig som foredragsholder - kom med emner.
Temaaftner iøvrigt - alle kan melde ind med emner løbende.
Rideundervisningsarrangementer.
Holdundervisning - evt. indlagt med "aftenens udfordring". Det kan være at
ride hen oven en pressenning, eller forcering af et eller andet.
Udendørs undervisning i klitterne.
Hyggeligt samvær.
Kursus/undervisning i trailerlæsning.
Følshowet bliver formentlig fremrykket i 2018, så det bliver i september.
Kiropraktoraften.
Aften med fysioterapi.
Hovtrimning. Foredrag om hvordan hesten kan lære at blive brugt relativt
meget uden at have sko på.
Alrid arrangementer. Maja stiller i udsigt, at hun overvejer at lave dette i 2019.
Der er Hrimfaxafest på Søgård hos Heidi Oddershede den 26. maj 2018.
E. Juniorer og ungryttere.
Der er et godt samarbejde med naboklubberne, hvor der er enighed om, at det
er vigtigt at prioritere ungdomsarbejdet, og her er det planlagt, at der bliver 3
juniordage i henholdsvis marts, april og maj måned med en dag i hver af de 3
klubber.
Der har været et vellykket kursus for børn i Hrimfaxa regi, hvor der var 5 deltagere.
Der efterlyses forældre, bedsteforældre eller pårørende som vil være med i et
udvalg, som mere strukturelt kan lave et undervisnings- og arrangementsforløb
for juniorer og ungryttere.
Kathrine Brusgaard tilbød, at såvel børn, unge som voksne kan ride med hos
hende.
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Heidi Oddershede og Annette Snitkjær var på valg, og begge var indstillet på
at modtage genvalg.
De blev enstemmigt valgt.
Som suppleanter blev Patrick Larsen og Marina Andersen enstemmigt valgt.
7. Valg af 2 revisorer.
Calle Jonasen og Jens Jørgen Poulsen var på valg, og begge var indstillet på

at modtage genvalg.
De blev enstemmigt valgt.
Hans Jørgen Ravnborg blev valgt som revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
Calle Jonasen kunne oplyse, at der er et kæmpearrangement på Nr. Vosborg
den 25. og 26. august 2018.
Han efterlyser deltagelse af islandske heste også set i lyset af, at DI har
50 års jubilæum i år. Deltagelse kan også være med til at fejre dette.
Der er et formøde den 11. marts i Birken ved Skals, og ønskes yderligere
oplysninger, kan Calle Jonasen kontaktes.
Marina Andersen, som er redaktør og webmaster på Hrimfaxa Bladet, har
tidligere spurgt, om vi skal bevare bladet, set i lyset af at alt hvad der skrives,
kan lægges på hjemmesiden, og at der iøvrigt kan udmeldes og orienteres en
masse via Face Book.
Det blev igen forespurgt.
Som indledning hertil kunne Marina oplyse, at rigtig meget af det der er i
bladet, er noget hun selv skal skrive, og at det er meget lidt der kommer
ind fra medlemmer både hvad tekst og billeder angår.
Hertil kommer, at der er store udgifter forbundet med bladet.
I det forgangne år har det således kostet kr. 16.975 incl. forsendelse og
det udgør knap 43% af udgifterne i Hrimfaxa.
Der var en meget lang og nuanceret debat for og imod bladet.
Da dirigenten rigtigt pointerede, at der ikke kunne besluttes noget under
eventuelt, og da det ikke er vedtægtsbestemt, at der skal være et blad, blev
det foreslået, at bestyrelsen må træffe en beslutning.
Det blev afvist fra bestyrelsen, da det for nogen er meget vigtigt at vi har
et blad.
Resultatet blev herefter, at bladet skrives og udsendes indtil næste
generalforsamling under forudsætning af, at Marina fortsat vil lægge det
store arbejde i det.
En yderligere forudsætning er, at der skal sendes artikler og billeder til
redaktøren.
Det medtages som et beslutningspunkt på dagsordenen til generalforsamlingen i 2019, om vi fortsat skal have et klubblad.

Referent Hans Jørgen Ravnborg

