
Regionsgeneralforsamling i region vest 29/2-20 

Afholdt umiddelbart efter hingstekåring i Ikast. 

 

Baggrund for mødet er, at da der ikke er en regionsbestyrelse i Region Vest, er det 

hovedbestyrelsens ansvar at indkalde til generalforsamling, da hovedbestyrelsen ifølge 

vedtægterne overtager regionens forpligtelser.. 

Der var fremmødt 15 medlemmer.  

 

1. Valg af dirigent. 

Som dirigent blev valgt Anne Koch 

Det konstateredes, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet (15/2). 

 

2. Valg af medlemmer til regionsbestyrelsen, max. 5 medlemmer (der er ingen 

bestyrelse for nuværende) 

Valgbare medlemmer til stede (betalt kontingent pr 1. febr.). Anja, Anne Koch, 

Karin og Åge, Erna og Ole, Sigrid, Hanne – udover tilstedeværende 

hovedbestyrelses medlemmer. 

Ingen af de fremmødte ønsker at opstille til regionsbestyrelsen. 

Det kan altså ikke lade sig gøre at nedsætte en bestyrelse for regionen. 

I mangel af en regionsbestyrelse foreslås at et sportsudvalg nedsættes til afvikling af 

stævner (championater). 

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab. 

Der forefindes ikke noget særskilt regnskab for regionen, da der ikke er nogen 

bestyrelse. 

Regionens pengekasse er deponeret i foreningen. 

Regnskab for stævne i december med medaljeridning og championater forefindes 

kun i sporadisk form. 

Stævnet har givet et formodet overskud på godt 2000 kr. 

- Gæstemedlemskaber er ikke trukket ud af regnskab for stævnet. 

- Overførsel på 6500 kr til Rikke Galler til finansiering af stævnet. Figurerer ikke i 

regnskabet og er ikke tilbagebetalt.  

- Ingen bilag. 

 

Bertine vil gerne fremover gerne være en del af sportsudvalget og være økonomisk 

ansvarlig. Helena Gårdbo er forespurgt, om hun vil deltage. 

Helena har givet mundtligt, men ikke skriftligt tilsagn til at deltage i et kommende 

udvalg. Der er ingen kontakt til Anne van Molen. 

Fremover bør et hovedbestyrelsesmedlem være ansvarlig for økonomien. 

Trods udfordringerne med økonomien, var der ros til afvikling af stævnet, dog en 

del utålmodighed op til tilmeldingsfristen pga. sene tilmeldinger. 

 



4. Eventuelt. 

Kunne det være en mulighed at afvikle championater sammen med DSP med vores 

helt egne championater? 

Championater fravalgt til festival pga. græsbaner og årstid (hopper med føl).  

Championater er en nødvendighed. 

Evt. kunne det holdes som en del af et rideklubstævne (faciliteter og publikum). 

Forslag: Juelsminde rideklub – Anja forespørger om de kunne være interesseret i et 

samarbejde. 

Anita foreslår, at Jetstreams rytter bør honoreres for fremvisning til hingstekåring. 

Fremover roset el. lign. til ryttere, som fremviser hingste ved kåring. 

Der er lavet flyers om festival – de deles på mail, så alle kan fordele dem relevante 

steder. 

 

 

LJ 1/3-20. 

 


