Referat af ordinær generalforsamling i Rideklubben Klaufi
(CVR31228549) afholdt den 26. marts 2017 ved Klaufis ovalbane
1. Valg af dirigent og referent.
Vi klarede os uden dirigent – og Joan udarbejder referat.
2. Fastslåelse af generalforsamlingens lovlighed og de fremmødtes stemmeret.
Generalforsamlingen skal afholdes en gang per år i februar/marts måned og indkaldes skriftlig til
hvert medlem med mindst 14 dages varsel. Der er sendt indbydelser ud 12. marts 2017 – og
dermed er den indkaldt lovligt. Der var 7 fremmødte medlemmer til generalforsamlingen.
3. Formandens beretning.
Aldrig har der været så meget aktivitet i klubben – fantastisk.














Medlemmer i 2016: 77 medlemmer – 72 kvinder og 5 mænd – 7 er 0-12 år, 14 er 13-18 år,
5 er 19-24 år, 46 er 25-59 år og 5 er over 60 år.
Stævner:
o Forårsstævne 2. april med 49 tilmeldte – Tölt: T8, T5 og T3 og 4-gang: 4.5 og 4.3
o Efterårsstævne 17. september med kun 13 tilmeldte – blev aflyst pga. for få
tilmeldte
Faste undervisere: Susanne Skouenborg, Ditte Vang-Pedersen, Amalie Møller San-Pedro,
Nikolaj Staal Larsen, Mathilde Nørgaard Denning og Karin Hassing
Kurser:
o Kurser med Karin Hassing:
 17. januar, 21. februar, 5. marts, 30. april og 8. maj
 Tölt in harmony 21.-22. maj 2016
o Foredrag om ALRID ved Henrik Thyssen 25. maj
o Horsemanship kursus
o Rasmus Møller 3.-4. september
o Niels Kristian Larsen 28. oktober blev aflyst pga. for få tilmeldte
Vedligeholdelse af banen:
o Søndag 11. september brugte vi 2 timer på at ordne banen og arealet rundt om.
o Der er skiftet el-måler uden udgift for Klaufi
Fællesture:
o Juleturen den 24. december sammen med alle de andre ismuler fra oplandet
omkring Dyrehaven
Arrangementer:
o Søndag den 25. september deltog vi i Ishestenes Dag i Bernstorffparken – det blev
en overvældende succes og en ny tradition er skabt.
Og i 2017 har vi allerede gang i:
o Alrid sammen med Ordurpdal Pyttur: 6.-7. maj 2017, hvor der pt. er 36 tilmeldte
ud af de 40 pladser
o Kursus med Rasmus Møller 18. marts 2017 og 1. juli 2017





Kommunikation:
o Klaufi har en offentlig side på Facebook og en lukket gruppe for medlemmerne
o Hjemmesiden klaufi.dk er Amanda ved at bygge op på ny – den bliver så fin 
Opfordring fra formanden:
o Klaufi er en klub der drives på frivillig basis – og det fungerer kun hvis alle giver
en hånd med – derfor:
 Sørg for at rydde op efter dig på banen – fjern pærer og læg udstyr på
plads
 Tøm møgvognen oppe ved møddingen på Dyrehavegård, når du ser den er
fuld
 Udbedre de skader du og din hest laver. Der sker hele tiden små uheld så
som en hest løber gennem hegnet eller en stolpe knækker. Hvis det sker,
så er der kun dig og resten af medlemmerne i Klaufi til at udbedre
skaderne. Klaufi betaler for materialerne, men vi skal ved fælles hjælp
gøre arbejdet.
 Saml det affald op du ser på banen og arealerne omkring, så vores anlæg
altid fremstår pænt til glæde for naboerne og Klaufi
 Husk at slukke lyset, så naboerne ikke bliver generet og vi ikke skal betale
for el der ikke er nødvendig.
 Alt hvad du foretager dig i Klaufis navn skal dokumenteres, da Klaufi er en
klub under Dansk Islandshesteforening og en klub, der modtager tilskud fra
LTK under Folkeoplysningsloven. Dvs. har du udlæg for Klaufi skal
kassereren have originale kvitteringer – og sælges der noget i Klaufis
navn/brand skal indkøb og salgspriser dokumenteres overfor kassereren.

4. Kassererens og revisorens beretning.
Vibeke gennemgik regnskabet for 2016.
5. Godkendelse af beretning og regnskab.
Beretning og regnskab blev godkendt
6. Valg af bestyrelse og revisor.
Nuværende bestyrelse: Melina (Krathusgård), Fleur (Kostalden), Kirsten (Stenhuset), Vibeke
(Stenhuset), Ole (Kostalden), Charlotte (Roehuset) og Joan (Roehuset)
Tak for indsatsen og den gode energi til Fleur og Ole, der træder ud af bestyrelsen. Ole vil gerne
være behjælpelig med banen og renovering af denne – og det er vi glade for.
Genopstiller: Melina (Krathusgård), Kirsten (Stenhuset), Vibeke (Stenhuset), Charlotte
(Roehuset) og Joan (Roehuset)
Ny: Amanda (Stenhuset)
Velkommen til den nye bestyrelse 
7. Fastsættelse af kontingent.
"Små" juniorer (0-12 år) 50 kr. per år

"Lidt større" juniorer (13-15 år) 100 kr. per år
Ungdom- og Senior (fra 16 år) 300 kr. per år.
Blev godkendt af Generalforsamlingen.
8. Indkomne forslag.
Formanden har ikke modtaget nogen forslag til generalforsamlingen fra medlemmerne
9. Eventuelt.
Vi drøftede og aftalte følgende:









Afgørelse af retssagen om Dyrehavgaard falder 29. marts kl. 10.00.
Klaufi har nu midler til at renovere banen:
o Melina og Ole kommer med forslag til drøftelse og efterfølgende beslutning
o Joan beder LTK bekræfte at Klaufi har brugsret til banen før investeringen
”Vedligeholdelse-af-banen-dag” for medlemmer og deres familier afholdes lørdag den
29. april kl. 11-13. Vi udskifter den pæl der er gået i stykker, udskifter det tovværk, der
er gået i stykker, beskærer beplantning, samler affald med mere.
Fællesture:
o Forårstur: Torsdag den 4. maj kl. 17- ca.19 – vi mødes med den røde låge ved
Fortunen kl. 17.00 og regner med at tage en tur til Raadvad
o Efterårstur: Onsdag den 27. september kl. 17- ca.19 – vi mødes med den røde
låge ved Fortunen kl. 17.00
Aktivitetsliste til hjemmesiden: Overblik over de aktiviteter der sker i Klaufi og hvem
man skal kontakte hvis man vil være med – Amanda og Joan udarbejder

Formanden takkede for god ro og orden – og afsluttede generalforsamlingen 

