
Referat Generalforsamling 18. november 2015 
 

Side 1 af 3 
 

Dagsorden: 
1. Velkomst 

2. Valg af dirigent 

3. Formanden aflægger beretning 

4. Kasserer fremlægger regnskab 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg til bestyrelsen 

                          På valg er: 

                          Claus Clausen (modtager genvalg)  

                          Frank Olsen (modtager ikke genvalg) 

                          Anders Sørensen (modtager ikke genvalg)  

7. Valg af suppleant 

8. Valg af revisor  

9. Eventuelt   

Pkt. 1 
Bestyrelsesformanden bød velkommen til Generalforsamling i Kærhalvøs ringrider forening. 

Pkt. 2 
Claus Clausen blev valgt som dirigent. 

Han takkede for valget og konstateret at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 

Pkt. 3 
Bestyrelsesformand aflagde på bestyrelsens vegne årets beretning. 

Den er herunder gengivet. 

 

Året startede med foreningen fik ny formand. 

Det blev på efterfølgende møde vedtaget at der skulle tages ordentlig afsked med den tidligere formand, da han har lagt 

et stort arbejde i foreningen de sidste 10 år. 

Det blev derfor vedtaget at Thomas skulle modtage en gave på kommende ringridnings festaften, med en tak fra 

bestyrelsen. 

Årets planlægning af aktiviteter og gøremål inden den store dag forløb planmæssigt, og der har været god tilslutning til 

de praktiske opgaver undervejs. 

Som noget af det nye i år blev budgettet for mad til lørdag aften forhøjet. Forhøjelsen svarede omtrent til 30 kr./kuvert 

og blev betalt af sidste års overskud. Altså ingen ændring i spisebillet prisen. 

Meningen var at Frøken Jensen i Skelde skulle levere middagen, men noget gik galt i processen hvilket gjorde dem ude 

af stand til at levere maden. Da det blev vurderet som for sent at bestille en så stor ordre et nyt sted, så jeg mig nødsaget 

til selv at trække i køkkentøjet, hvilket på ingen måde var hvad jeg have forestillet mig som udgangspunkt. 

Da jeg selv var fraværende under fredagens festligheder pga. arbejde og noget af lørdagen pga. forberedelse til 

middagen om aftenen, følte jeg en hvis utilstrækkelighed i forhold til den tilstedeværelse som jeg mener en formand 

skal have til et sådan arrangement. Derfor vil årets konstellation ikke blive gentage. 

Når det så er sagt, så sprang vi alle rammer for salg af lodder, antal af deltagere i de fleste aktiviteter, godt musik lørdag 

aften leveret af Ricki og salget generelt med både våde varer, is og pølser gik såmænd meget godt. Ikke lige 

wienerpølser, det var lidt et flop... 

Vi introducerede også en ny aktivitet ”Fælles cykel pyntning” hvor foreningen indkøbte pynt mv. Så kunne forældre og 

børn, sideløbende med traktor ringridning, gratis pynte deres cykler festligt op. Det gentages næste år, hvor hensigten er 

at tilføre flere ressourcer. Hensigten er at i møde komme forældrenes problem om for lidt tid og samtidig øge antallet af 

festlige cykler i optoget/ på pladsen. 
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Oprydningen efterfølgende gik ok, der kunne måske godt have været lidt bedre tilslutning, men indrømmer også at det 

nogle gange kan være svært at få alle ender til at nå sammen. 

Til sidst vil jeg gerne takke alle medvirkende, alle de frivillige som mange nok ikke bemærker, men uden dem vil det 

ikke være muligt at afholde ringridning, vores sponsorer, tidligere medlemmer af bestyrelsen og ikke mindst den 

nuværende bestyrelse. 

Med ærgrelse må jeg også bekende at to meget værdifulde bestyrelsesmedlemmer ikke ønsker genvalg, en særlig tak for 

nu til jer. En stor tak for det flotte arbejde. 

Den største tak bør nok gå til en helt bestemt person, for hvem foreningens sammenhold, styring og planlægning har 

været helt essentielt. Takken går specielt til bestyrelsens sekretær Henrik Pankoke. 

Jeg glæder mig til næste år. 

Hermed afsluttes formandens beretning for 2015 

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger 

Pkt. 4 
Kasserer Anders Sørensen gennemgik og kommenterede udvalgte poster årets regnskab. 

Regnskabet er vedlagt dette referat. 

Pkt. 5 
Ingen indkomne forslag 

Pkt. 6 
Claus Clausen blev valgt 

Hans Peter Tanner Nissen blev valgt 

                           

Det var ikke muligt at få valgt det sidste bestyrelsesmedlem på generalforsamlingen. 

Pkt. 7 
Anne-Grethe blev valgt som suppleant og indtræde for en 1 årig periode som bestyrelsesmedlem. 

Pkt. 8 
Flemming Smidt Jensen blev genvalgt 

Pkt. 9 
Bestyrelsen fortalte om de kigger på LED belysnings net som erstatning for de gamle farvede glødepærer, som der 

benyttes i fest laden. De gamle pærer går i stykker, er svære at anskaffe, dyrere i indkøb og drift. Desuden tager de 

meget tid at sætte op. 

En ny løsning vil være hurtigere i opsætning og drift. Desuden kigger man efter en løsning som kan styres i lysstyrke. 

Der var forslag fra generalforsamlingen om at søge støtte til denne anskaffelse, da det er energi optimerende og et 

landsby arrangement. Forslaget takkede bestyrelsen for, og vil arbejde videre med det. 

Der blev spurgt ind til deltager gebyret. Det forekommer lidt dyrt at deltage på cykel som voksen. Bestyrelsen rede- 

gjorde for sammenhængende og i gebyr, præmier, arbejde. 

Det ønskes at hver aktivitet som udgangspunkt skal bærer sig selv og hvilket det næsten gør.  

I bestyrelsen ser vi gerne at flere voksne deltagere, men tror ikke at en sænkning af gebyret vil få flere voksne til at 

deltage. Derimod anser vi en stigning i børnegebyret vil få deltager antallet til at falde. Og det er svært at finde 

attraktive børnegaver i det nuværende prisleje. Samtidig er der en hensigt om at der skal være nok gaver, så den sidste 
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der skal vælge også har noget at vælge mellem. Så det nuværende prisleje er lagt ud fra ”gynger og karrusel” princippet. 

 

Referat godkendt: 

Dato: 

 

Referent   Dirigent   Formand 

Henrik Brandt Pankoke  Claus Clausen   Rune Petersen 
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