Generalforsamling PRC 19. februar 2020
1. Valg af dirigent
Arno Gormsen er dirigent.
2. Valg af sekretær
Louise Søndergaard Sørensen er sekretær.
3. Formanden aflægger beretning
Beretningen blev aflagt.

Formandens
beretning 2019.pdf

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
2019 ender med et lille overskud. Der har ikke været den store udskiftning i eleverne, hvilket har givet
flere indtægter. Der er kommet sponsorater, Winnie er blevet solgt, der er kommet penge ind fra
aktiviteter.
Der har været udgifter til lønninger, halleje (13 måneder), eludgifter, hjemmeside, bankgebyr, dyrlæge,
smed, gaver, aktiviteter, abonnement til DI, kontingent til DRF, vedligehold samt udstyr og indkøb af
hest.
5. Fastsættelse af kontingent
Der er forslag om at forhøje kontingentet med 20 kr. pr. halvår, dvs. 260 kr. fra marts 2020.
6. Behandling af indkomne forslag
Der stilles krav til medlemmerne om at de deltager i et fastsat antal aktiviteter. Defineres af den
tiltrædende bestyrelse.
7. Valg af formand
Louise har valgt at trække sig uden for tur. Formanden vælges derfor kun for 1 år for at komme tilbage i
kadencen.
Renate stiller op som formand, det kræver dispensation fra vedtægterne og folkeoplysningsloven, da
Renate er ansat ved Dorte og Jørgen.
Der er igen indvendinger mod Renate som formand den dispensation, der skal gives.
8. Valg af kasserer
Lene fortsætter som kasserer.
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

Cindy fortsætter. Anke træder ud. Maria træder ud.
Roswitha og Preben træder ind.
10. Valg af juniorrepræsentant
Maibritt og Maria
11. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Finn Jensen fortsætter som suppleant.
Annette Mølgaard tiltræder som suppleant.
12. Valg af revisorer
Hanne Tønder fortsætter som bilagskontrollant/revisor.
Birgitte Madsen tiltræder som bilagskontrollant/revisor.
Lotte Christensen fratræder som bilagskontrollant/revisor.
13. Eventuelt
PRC’s venner afholder generalforsamling i forlængelse af PRC’s generalforsamling. Vi ser gerne at alle
deltager.
Stald Skyttehus har været glade for samarbejdet med den afgående bestyrelse. De har været inviteret
til den første halve time af hvert bestyrelsesmøde, det vil de meget gerne fortsætte med.
Der skulle ikke komme så mange brandbægre i år, da der omlægges marker og sås om. Stor
taknemmelighed over hjælp til Ovalbanen og vi håber på fortsat hjælp.
I 2018 var der besøg af litauiske børn, den succes vil de gerne gentage – det bliver den 11. august 2020.
Lørdag den 5/9-2020 er der Høstfest hos Naturmælk. Der er forhåbentlig større opbakning end i 2019,
hvor der kun var 5 medlemmer.
Staldens kammerat er Neele Schneider.
Årets PRC’er er Maria Jepsen.

