
Generalforsamling 19.1.2023

1. Valg af dirigent
Jakob Dall er valgt

2. Valg af referent
Tina Madsen er valgt

3. Formanden aflægger beretning
År 2022 har været et travlt år med to finaler: HYP Terræn Cup og St. Hestedag Cup finalen i
Roskilde. Begge har været velbesøgte. Vi står for SHC igen i 2023.

Klubben har overtaget driften af rideskolen pr. 1/9 - 22, det er et stort administrativt arbejde, men
det er kommet rigtig godt i gang.

Ridebanen er blevet klar og fungerer rigtig godt. Lyset på banen er blevet sponsoreret af en
forældre og af ReklameService.
Jem og Fix har sponsoreret en tribune, som bliver lavet til foråret.
Café Hestesko er nu blevet en realitet i en ombygget hestetrailer, ombygget af Din Handyman.

Vi har haft åbent hus-arrangement, for at tiltrække flere medlemmer, og vi ser positivt på
fremtiden, da flere og flere kommer og får en prøvetime.

Kåring af hjælpere.
Prisen til årets junior hjælper gik til Liva Culic, senior hjælper gik til Jean Refsholm og årets
hjælper som har ydet en ekstraordinær indsats gik til Rasmus Andersen, som modtog
vandrepokalen. Alle tre modtog en klubtrøje.
Fremover skal man, når man er hjælper, sende en mail til klubben kontakt@hypponyklub.dk, med
antal timer man har hjulpet og hvem man optjener timer til. Hjælpertimer kan optjenes til stævner,
ponytræk mv.
Halv- og helparter skal min. optjene 10 timer årligt.

Klubben har i december været på Ledreborg og stået for ponytræk, hvilket giver en god indtjening
til klubben. Vi har fået tjansen igen til Livsstilsdage i pinsen, samt fast fremover i julen. Så vi
håber mange vil bakke op og hjælpe til.

Tak til alle vores sponsorer, som har hjulpet i løbet af året.

Kalundborg Kommune har sponsoreret en bomreol.

Der er lavet sponsoraftale med Jyderup Rideudstyr, som giver 20% på klubtøj, og 10% når du
handler som privat og er medlem af HYP.
Der vil i løbet af året blive afholdt klubaftener med særlige tilbud.
Vi arbejder på flere sponsorer, der er lagt en strategi.

4. Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse
Revisor har godkendt og underskrevet regnskabet.
Lone gennemgik meget kort regnskabet, som ser fint ud, vi har god indtjening på stævner og
ponytræk.
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5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontingentet forhøjes til 280 kr. årligt for aktive medlemmer. 140 kr.
for passive medlemmer.
140 kr. halvårligt, hvis du melder dig ind i klubben efter 1. juli.

Forhøjelse af kontingent er godkendt af generalforsamlingen

6. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår at der fremover vil komme et rykkergebyr på 100 kr ved for sen
betaling af både årligt kontingent og den månedlige betaling af ridning.

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

7. Valg af bestyrelse
Formand Lone Ammundsen er valgt
Næstformand Jakob Dall er valgt
Kasserer Nynne Hardrup er valgt
Sekretær Ingen blev valgt
Bestyrelsesmedlem 1 Ikke på valg
Bestyrelsesmedlem 2 Susanne Edlich er valgt
Bestyrelsesmedlem 3 Ingen er valgt

8. Valg af suppleanter
Suppleant 1 Tina Madsen er valgt
Suppleant 2 Heidi Gormsen er valgt

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Robin Ringvig Larsen er valgt
Revisor Suppleant Ingen er valgt

10. evt
Ingen havde noget til dette punkt.
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