
Dato: 8. november kl. 14:00. Sted: Klubhuset i Solkær, Grønnevej 4, 8382 Hinnerup
Referat
1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere.
Dirigent: Jens Knudsen. Stemmetællere: Jan Sørensen og Jørgen Svendsen.
12 stemmeberettiget medlemmer fremmødt. 
2. Aflæggelse af beretning.
Formand Yvonne Knudsen fortalte om året der er gået: Pakkebaneuddag gik godt med et fint fremmøde.
NWR var repræsenteret med en camp på Hjallerup Marked.
Overlevelsestur hos Claus Adamsen. Fin tilslutning og dejligt vejr.
NWR mesterskab havde ret få tilmeldinger, men stævnet gik godt og der blev vist flot ridning.
NWR var repræsenteret til amerikaner aften i Hammel, her blev leget med lasso og vist at hestene sagtens kunne 
håndtere larm og ballade fra folk/boder/motorcykler.
Ranch Team Challenge, flot deltagelse og resultater fra NWR medlemmer.
Generelt klarer NWR medlemmerne sig flot ude til stævner.
Vinterridning foregår hos Double T Ranch igen i år.
Hyggeridning har i sommer været delt mellem Double T Ranch og Solkær, hvilket har været en fin måde at dele det på.
Tak til medlemmer og sponsorer for året der er gået.
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
Kasser Annette Trane Knudsen fremlagde regnskabet. Der har i år været underskud. NWR har mistet en del 
medlemmer der har indløst licens direkte hos DWF uden medlemskab af en klub. Mesterskabet har givet underskud, 
dels pga. manglende omsætning i cafeteriet da der var få deltager og tilskuere i år.
Regnskabet blev godkendt.
4. Evt. forslag fra bestyrelse og medlemmer.
Ingen forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet fortsætter uændret.
6. Valg af formand/kasserer.
Kasser Annette Trane Knudsen blev genvalgt.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter.
Sekretær Louise Vendelbo på valg, Lene Erika blev valgt ved afstemning.
Bestyrelsesmedlem Torben Lundorff på valg, Heinrik Jensen blev valgt ved afstemning.
Suppleanter  Jane Agerbæk og Camilla  Nielsen på valg, Lisbeth Zdrenka og Frank Thomsen blev valgt.
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
Revisorer Thomas Jensen og Anne Højbo er på valg, begge blev genvalgt. Revisorsuppleant Torben Bue er på valg, 
Louise Vendelbo blev valgt.
9. Nedsættelse af evt. udvalg.
Vedligehold af Klubhus: Bestyrelsen. Hjemmeside: Frank Thomsen. Resten af udvalgene forblev uændret.
10. Eventuelt.
Blad: Kan bladet fremstilles billigere? Hvis nogle medlemmer vil have det på mail og ikke trykt er de velkomne, men 
umiddelbart vil alle gerne have det trykt. Tove Kudahl vil prøve at lave november udgaven hjemme, så må vi se om det 
kan svare sig i tid og udgifter mht. farveforbrug m.m.
Krus til stævner: De sidste krus er ved at være brugt, skal vi bestille nye, det er en stor udskrivning? Der var en debat 
om krus var en god løsning til 1. pladserne til stævnet og det mente de fleste. Det er op til bestyrelsen om der skal 
bestilles flere. Måske man kan finde en sponsor der vil give et tilskud til dem?
Pokal til juniorer: Vi har ikke nogle aktive juniorryttere for tiden så det er svært at finde en kandidat til pokalen. Vi 
stiller den på hylden og ser om ikke der dukker nogle aktive juniorer op igen i løbet af sæsonen.
Trail/agility aften: Den 6.12. holdes der trailaften hos Lenette i Skjød, indbydelse kommer snarest.
Økonomi: Er der noget vi kan gøre for at spare lidt penge til mesterskabet? Næste år vil udvalget af mad være lidt 
mindre og knap så dyrt i indkøb af råvarer. Der var en debat om rosetter skulle spares væk og istedet give en lille 
lamineret bevis? Det synes de fleste var en dårlig ide da man var glad for sin roset uanset placering.
Hyggeridning: Der blev spurgt om et evt. emne til hyggeridning, det har vi før haft men desværre ingen tilslutning. 
Hvis man ønsker undervisning i f.eks. grundridning er der mulighed for det ved at kontakte Annette Knudsen, ellers er 
der noget træning på Double T Ranch om onsdagen. Der blev foreslået man kunne holde noget fælles træning f.eks. en 
dag om måneden.
Generalforsamlingen blev afsluttet med tak for god ro og orden fra dirigenten.
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