
Stellas generalforsamling onsdag d. 7-11- 2018 kl. 19 i rytterstuen på 
Stellas klubbane i Årup 

        Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
Jørgen blev valgt.  
 

2. Beretning ved formand v. Gitte 
Godt forårsstævne i Tinglev med en fin tilslutning. En rigtig fin måde at starte 
stævneåret op på. TOTB var lidt op af bakke pga. herpes virus. Vi har lidt 
udfordringer med tilladelse til brug af stranden over flere dage. Vi har tilladelsen til 
at holde rangliste men uden det sidste på plads holder vi stævnet som Just for fun 
igen i 2019, desuden arbejder vi på at kunne lægge et O ridt med ind over den 
weekend så der er over for alle. 
 

3. Forelæggelse af regnskab v. Vibeke 
Regnskab godkendt og fremvist. 
  

4. Valg af økonomiformand (Vibeke er på valg og genopstiller) 
Vibeke bliver genvalgt. 
  

5. Valg af bestyrelsesmedlem (Stina genopstiller ikke) 
Lea blev valgt.  
- Lea ønsker at stille op (hvis hun vælges skal vi have valgt en ny suppleant for 1 

år) 
 

6.  Valg af suppleant (Marianne er på valg og genopstiller) 
Marianne genvælges. Yvonne vælges ind for Lea. Yvonne er valgt for 1 år. 
Her skal bemærkes at der var flere om buddet, fantastisk at vide der er flere på 
spring til bestyrelsen 
 

7. Valg af revisor (Jørgen og Ove) 
Jørgen og Ove er valgt igen.  
 

8. Diskussion af program for 2019 
Der er følgende forslag: 
6. januar: Nytårskur med kakao og kage 
Ridetur i Frøslev i februar med suppe. 
Øvestævne Tinglev i marts 
Børnestævne i foråret.  
Åbnings event af Skyttehus baneanlæg 



TOTB i maj 
August kunne en fællestur med overnatning være en mulighed. 
September har vi islandshestens dag og evt. en tur i Bommerlund plantage. Picnic 
in paradise.  
Oktober forventer vi at holde et Stella cup 
Rømø weekend 
November er der generalforsamling 
December holder vi Yrsa, Heidi og Bents juletur d.14 dec. og julefrokost lørdag d. 
07 dec.  
Løbende tiltag kommer i kalenderen 
 

9. Klubbane: Bestyrelsen foreslår at vi har en flyvende klubbane i 2019. På den måde 
er vi ikke låst fast på en bestemt bane og vi kan flytte arrangementer rundt på de 
forskellige baner som geografisk tilgodeser de forskellige medlemmer. Klubdage 
indkaldes der løbende til, her vil der stå hvor og hvornår klubdagen finder sted. 
Klubben betaler banelejen. 
 
Alle de fremmødte stemte for denne idé 

 
10. Behandling af indkomne forslag. 

 
Ingen indkomne forslag. 
 

11. Vedtægtsændring: Ændring i vedtægt § 9 stk. 2 (indkomne forslag skal være 
klubben i hænde inden 2 uger (i stedet for 4)) 
 
Stk. 2 
Indkomne forslag skal være ledelsen i hænde senest to uger før 
generalforsamlingen 
 
Ændringen er vedtaget 
 

12. Fastsættelse af næste års kontingent. Bestyrelsen foreslår at det er uændret. 
 
Kontingent er uændret men vi tilføjer dog et rent børnekontingent  så børn kan være 
medlemmer uden deres forældre. Husk endelig at tilføj børn i dit familiekontingent 
da de giver os mere tilskud. 
 

13. Eventuelt 
 
Stald Skyttehus starter holdundervisning op for børn. Der kan lånes heste på stedet 
men man må også bruge sin egen hest. Pris for undervisning og yderligere info 



finder du på stald Skyttehus.dk og på Stella fb og hjemmeside når materialet er 
fremsendt til os. Skal det gå hurtigere kan du kontakte Jørgen Stæremose direkte. 
Klubben har besluttet at yde et tilskud til undervisningen, forudsætning er naturligvis 
at barnet er medlem af Stella, enten som enkelt eller som familie medlem. 
 
Det kunne være sjovt at lave landets sydligste kåring – idéer/hjælp modtages 
gerne.  
Gebyr skal hæves hvis rytterne ikke ønsker at hjælpe under stævner.  
Tinglev Rideklub har henvendt sig vedr et samarbejde omkring Rømø Beach Jump, 
Vibeke tager kontakt til dem. Evt. noget show ridning  
 
Vi vil gerne have gang projektet klubdage. Nærmere info følger.  
 
Der bliver afholdt et børnestævne på Kates bane i foråret.  
 
Mere stævne aktivitet ønskes – måske små fyraftens stævner.  
 
Generelt for vores aktiviteter, så vil der fremover være åbent for ikke medlemmer (til 
en anden pris end for medlemmer) i det omfang der ikke er fyldt op eller venteliste. 


