Generalforsamling i Pytla, tirsdag d. 5.3.2019.
Dagsordenen for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger regnskab – herunder fastsættelse af kontingent for efterfølgende år.
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelse – formand, medlemmer og suppleanter
6. Valg af revisor
7. Evt.
Valg til bestyrelsen
Rikke Dalgaard Frimodt Hvidt Formand På valg – ønsker genvalg.
Hanne Vibeke Hansen Næstformand Ikke på valg.
Eva Brethvad Kasserer Ikke på valg.
Marie Frost Arndal Sekretær Ikke på valg.
Sigen Borup Bestyrelsesmedlem På valg – ønsker genvalg.
Caroline Sophia Manniche Suppleant På valg – ønsker genvalg.
Flere suppleanter (medlemmer af bestyrelsen) ønskes 😊😊 Vælges for 1 år ad gangen.
Valg af revisorer
Marianne Frost Revisor – ikke på valg
Steen Trier Revisor suppleant- på valg.

Referat
Ad 1) Merethe Hedegaard meldte sig som dirigent, mens Marie Arndal var referent.
Ad 2) Formanden Rikke Hvidt bød velkommen til generalforsamlingen. Formanden gav en opsummering
over året og de afholdte aktiviteter i 2018. Missionen fra det forgangne år har for bestyrelsen været, at
afholde et arrangement hver måned – dette har dog ikke været muligt pga manglende tilslutning til nogle af
arrangementerne.
Årets gang: Der har bl.a. været juletur, kaffe-pyt hos formanden og foredrag om foder og hove hos Martin
Klonaris og åben butik hos Tackshop. Fællesturen til Tisvilde blev aflyst pga for få tilmeldte, og det samme
skete for Hedelandsturen. Til Hareskovsturen dukke én deltager op. I juni blev der lavet en ny hjemmeside
for Pytla, og i august blev der holdt en Pytla-junior-hygge dag. I september afholdt Pytla et
fødselsdagsstævne, som var en stor succes og som har fået meget ros for at være rigtig hyggeligt og med
stor deltagelse i en ny ’Pytla Gædingakeppni klasse’. Et efterfølgende gædingakeppni-kursus blev aflyst, pga
manglende tilmeldinger, og det samme gjaldt for Dyrehaveturen i november. Året sluttede med en
jule/nytårstur, hvor der tilgengæld dukkede 32 ryttere op.
På baggrund af dette års erfaringer, har bestyrelsen beslutte at skrue ned for ambitionsniveauet, og i 2019
vil bestyrelsen satse på færre fællesture, som tilgengæld ligger inden for Pytla-lokalområdet. Derudover

bliver der arrangeret 2 hyggelige træningsstævner i 2019 (hhv. til maj og august). Desuden opfordrer
bestyrelsen til, at medlemmerne bliver bedre til at invitere til ’åbne’ fællesture i deres område, og på den
måde hjælpe med til at arrangere ture for medlemmerne. Man er velkommen til at informere om turene på
Pytlas facebookside eller skrive til bestyrelsen, så betyrelsen kan sende information ud til medlemmerne og
lægge ud på hjemmesiden om de ekstra fællesrideture.

Ad 3) Eva Brethvad var desværre blevet syg og i stedet for måtte Marianne (revisor) med meget kort varsel
fremlægge regnskabet. Der havde generelt værre lidt mindre kontingentbetaling i forhold til året før. Steen
(revisor suppleant) spurgte ind til regnskabet og de skæve kontingentbeløb. Marianne forklarede at det
skyldtes DI opkrævningsgebyr. Steen mente at regnskabet var uigennemskueligt og at det fra tidligere
revisor var blevet påpeget at delregnskab skulle fremlægges; arrangementer skulle opdeles i de enkelte
regnskaber for hvert arrangement. Det blev påpeget at regnskabet ikke var blevet skrevet under af 2
revisorer.
Det blev derfor foreslået at Steen (revisor suppleant) mødes med Eva (kasserer) og Marianne (revisor) og
hjælper med at opstille regnskabet til næste år i det ønskede format (herunder lave delregnskab og evt.
anvende noter til regnskabet).
Bestyrelsen kunne oplyse, at det er en fejl, at regnskabet ikke blev underskrevet af 2 revisorer i år.
Det blev til sidst besluttet, at for at undgå at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, er regnskabet
2018 godkendt, men med den anmærkning at revisor suppleanten ikke har godkendt regnskabet 2018.
Ad 4) Kontingentet for kommende år er uforandret.
Ad 5) Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag.
Ad 6) Rikke Dalgaard Frimodt Hvidt stillede op til formandsvalget og blev genvalgt uden modkandidater.
Signe og Caroline blev også genvalgt, og Merethe Prinds meldte sig som suppleant til bestyrelsen. Steen
blev genvalgt som revisor suppleant.
Ad 7) Evt.
Marianne roste bestyrelsen for godt arbejde for foreningen.
Steen foreslog at bestyrelsen kunne overveje at kontakte nogle naboklubber vedr. sammenlægning af
klubber, da det er svært at få tilmeldinger nok til arrangementerne, som f.eks fællesture. Det blev
diskuteret at man kunne kontakte nogle af naboklubberne ift. samarbjede omkring undervisning, men at
klubben ser sin berettigelse i at være sin egen.
Rikke efterspurgte input fra medlemmerne hvad de ønsker af Pytla.

Hedeland åbnes i påsken d. 21/4 – opfordring til at være med til dette fra Lisbeth.

