UKR generalforsamling 30/1 2020

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Valg af Dirigent
Formanden aflægger beretning
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
(indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
Fastlæggelse af kontingent for 2020
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
På valg er: Hans Henrik Nielsen, Ane Wieder, Kim Andreasen, Kurt Sidal og Jens Faurschou – samt
suppleant Anne Faurschou. Alle accepterer genvalg
Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor: Marchen Leth, accepterer genvalg
Revisorsuppleant: Henrik Svendsen, accepterer genvalg
Eventuelt
- Debat omkring kassererrollen i kommende periode

1. Theis Larsen valgt som dirigent, referent Mette Allermann. Theis kunne konstatere, at indkaldelsen
er sket i henhold til vedtægterne.
2. Årets begivenheder: TopCup 7. april m. 24 starter (mange klasser og dermed meget arbejde). Det
kunne ønskes, at flere lokale starter til egne stævner. Arbejdsdag ugen før ferieuge var en stor
succes (fotos på hjemmesiden). Ferieuge samt efterfølgende stævne (19-27. juli) hvor der som
noget nyt blev afsluttet om lørdagen. Københavnerturen var savnet, opstramning er sket ifm. Cafe
Espersen. UKRs faciliteter har været stillet til rådighed for træning med Axel Olin gentagne gange,
inkl. brug af den nye forhindring (som også har været lejet ud til svenskerne). Juletur med
julefrokost – stor succes med 9 vogne (fotos på hjemmesiden). Medlemmerne er en blanding af
ambitiøse kuske, hygge kuske og energiske hjælpere – et begrænset antal årlige arrangementer er
med til at holde opbakningen. Det skal nævnes, at UKR kusk Mie Nielsen er den højst rangerende
danske enspænderkusk på FEIs rangliste
3. Generelt er formålet, at økonomien løber rundt – og det gør den.
Spørgsmål til posten Skyldig Mobilepay. Svar v/Ane: Dækker indbetalt via mobilpay i 2019, men
først overført til bankkontoen efter 1.januar 2020.
Kassereren foretrækkes at der betales via bank overførsel.
Spørgsmål til posten Bankgebyr. Svar v/Ane: Det dækker svenske deltagere til ferieuge/stævne.
Pengene kræves ind, men posten figurerer for sig selv som udgift.
Regnskabet blev godkendt.
4. Ingen indkomne forslag
5. Bestyrelsen anbefaler at kontingentet fortsætter uændret – godkendt.
6. Valg af best. medlemmer – alle på valg blev genvalgt.
7. Revisor Marchen Leth genvalgt, revisorsuppleant Henrik Svendsen genvalgt.
8. Evt
HH: Kassererrollen er krævende især omkring ferieugen og større stævner. Der er behov for

aflastning til nogle ansvarsområder. Meget relevant ifm. 2021 med ferieuge og stævne. Marchen,
Mie og Charlotte meldte sig på banen ifm. PC-opgaver.
HH: Ifm. TopCup 4. april 2020 opfordres til at flere lokale kaster sig ud i at starte – man kan evt.
nøjes med at køre enten dressur eller kegler. Det planlægges, at UKR afholder en Derby klasse
samtidig (4-5. april), da der er dommere m.m. til stede (DKS har forespurgt om dette). Søndag er
der mulighed for maraton træning for alle mod betaling (der tilbydes tidtagning).
HH: Forslag om sommertur d. 4. juli med hestevognstur (egen forplejning) og efterfølgende grill
(man medbringer selv maden), evt. mulighed for at købe drikkevarer. Hyggen er i fokus.
Tina: Generelt omkring indbetalinger – der kan KUN indbetales via bank overførsel eller til den
oplyste Mobilpay.
Liselotte: Ferielejr 2021 er fastlagt i perioden 9-17 juli 2021.
HH: Beslutning at få etableret septiktank til toiletvogn/bad snarest efter at kommunen har påtalt
den nuværende løsning.
Ane: Link til DKS stævnekalender kan findes på hjemmesiden (se under ”Stævner 2020”)
Theis takkede for god ro og orden

