
 Referat af NWR-generalforsamling d. 26.11.17 

 

Bestyrelsen består af:  

Formand: Yvonne Knudsen 

Næstformand: Tove Kudahl-Laursen 

Kasserer: Annette Trane Knudsen 

Sekretær: Sara Cox 

Bestyrelsesmedlem: Frank Thomsen 

1. suppleant: Helle Kløcher 

2. suppleant: Majbrit Therkelsen 

Revisor: Thomas Jensen  

 

Indledningsvis byder Yvonne velkommen.  

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 

Jens vælges som dirigent. Indkaldelsen til generalforsamlingen er sket rettidig (generalforsamlingen blev 

dog rykket en uge fra den oprindelige nedsatte dato, da denne ikke blev annonceret rettidigt (to uger 

forinden). 

Sara er referent. Lilli er stemmetæller. 

 

2. Aflæggelse af beretning 

Yvonne læser sin beretning op om den forgangne år.  Der har været mange aktiviteter i løbet af året, og 

klubben har haft 7 aktive bestyrelsesmedlemmer, som har bidraget hele året. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab 

Annette fremlægger regnskabet. Der er indledningsvis et par rettelser til opsætningen (rettelse af årstal, og 

underskud til overskud). Cafeteriet gav underskud, hvilket det ikke burde, da salget altid er godt – der skal 

kigges på, at én er ansvarlig for caféen til næste års stævner, og så skal der tilrettelægges indkøb osv. 

bedre. 

Der er indkøbt en printer til trykning af blad, hvilket aflaster Tove’s og Thomas’ printer.  

Der er overskud på lidt over 15.000 kr. i årets regnskab. Overskuddet kan til dels tillægges besparelsen ved 

at der ikke har været større indkøb i årets løb (eksempelvis har der ikke været indkøbt krus i år).  

Der er ingen indvendinger og regnskabet godkendes. 

 



4. Evt. forslag fra bestyrelsen og medlemmer 

Ingen kommentarer. 

 

5. Fastsættelse af kontingent 

Der foreslås, at der ingen ændring foretages.  

 

6. Valg af formand /kasserer 

Kasserer Annette Trane Knudsen er på valg. Hun modtager genvalg – og genvælges! 

 

7.  Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter 

Bestyrelsesmedlem Frank Thomsen er på valg. Han modtager genvalg. Suppleanter er på valg: Helle Kløcher 

og Majbritt Terkelsen. Begge modtager genvalg – og de genvælges begge to! 

 

8.  Valg af revisorer og revisorsuppleant 

Revisorer Thomas B. Jensen og Anne Højbo er på valg – og de modtager genvalg og genvælges! Jens som 

revisorsuppleant! 

 

9. Nedsættelse af evt. udvalg 

Jens står for udvalget ”Klubhus vedligehold”, hvilket han fortsætter med. 

Det foreslås og besluttes, at der nedsættes et festudvalg, som skal stå for at arrangere 20 års-jubilæet i 

2018.  

10. Evt.  

Ift. 20 års jubilæum: 

Det besluttes, at klubmesterskab, jubilæum og Mini Ranch Team Challenge skal afvikles på Double T.  

Skal klubmesterskabet afvikles på kun én dag? Hvordan holder vi tidsplanen, hvis vi lægger det på en dag? 

Eller skal det ligge over to dage, så vi kan holde en fest (20 års jubilæum)  om aftenen? De klasser, der ikke 

kræver prof. dommer, kan lægges sidekørende de andre klasser, hvor den betalte dommer så dømmer 

andre klasser. Det foreslås, at speed event-klasserne (pole bending, barrel race, cattle penning) lægges om 

lørdagen, og så holdes der efterfølgende jubilæumsfest – hvorefter de yderligere klasser afvikles om 

søndagen.  Klubmesterskabet afholdes 11.-12 .  august.  



Hvad skal festen bestå af: der skal være et bål, noget mad (evt. ”meat-on-a-stick”, men Jens kan ikke både 

være speaker OG lave mad, så derfor skal der findes en anden speaker!) som udgangspunkt. Vi vil gerne 

have live-musik – og det skal undersøges, om vi kan finde et live-band, som ikke koster for meget.  

Thomas planlægger at der skal bygges en scene og et dansegulv!  

Lilli Klausen smider en *bosal* ind som sponsorgave, som kan udbydes som præmie i en af de ”større” 

klasser – denne kan annonceres forinden stævnet, hvilket kan tiltrække deltagere. 

Der skal findes et nyt festtelt, da det nuværende er ødelagt i storm! Mikael foreslår, at der muligvis kan 

findes et nyt telt på auktion.  

Der skal skaffes walkie-talkies, så banemedarbejderne/de ansvarlige for posterne kan kommunikere til 

hinanden. Der skal også nedsættes opgave-ansvarlige forinden, og de skal mødes før klubmesterskabet og 

sættes ind i opgaverne – så disse ansvarlige er selvkørende og kan tage egne beslutninger til selve stævnet 

(hvilket kan aflaste særligt Tove og Thomas og Annette på selv stævnedagen).  

Mini Ranch Team Challenge: Hvis der skal rekrutteres nye hold, giver det ikke mening at det holdes efter 

Ranch Team Challenge på Sjælland – derfor kan det lægges i april eller maj.  Kan det passe med, at Sharon 

dømmer igen – det vil afhænge af eventuel clinic også.  Skal det afvikles på én dag eller over to dage/en 

weekend? Eftersom det er besluttet, at det skal ligge uafhængigt af klubmesterskabet, vil vi gerne lægge 

det over en weekend.  

Der vil blive ”reklameret” for festudvalget i næste klubblad, i håb om at folk så vil melde sig til udvalget, 

som skal udkomme i december.  

Regelbogen skal downloades, da dén, der rides efter nu, er flere år gammel! 

Jens afslutter generalforsamlingen, og derefter serveres gløgg og æbleskiver! 

 

Fremmødte: 17 personer og en baby ☺   


