Generalforsamling i Tarup-Davinde Rytterlaug afholdtes:
Tid: Onsdag den 27. marts 2019 kl 19.00-21.00
Sted: Naturskolen Åløkkestedet, Høloftet, Hudevad Byvej 20, 5792 Årslev.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1) Valg af dirigent: Torsten Christensen
2) Valg af referent og to stemmetællere: Pernille Albertus (referent), Benedicte Nielsen og Lena

Rasmussen (stemmetællere)
3) Bestyrelsens beretning: Formanden gennemgik, hvad der skete i året 2018. Beretningen er

godkendt.
4) Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab, samt budget for næste år, herunder

fastlæggelse af kontingent. Poul Løwe: Saldobalancen og regnskabet blev gennemgået post for post
for 2018. Regnskabet blev godkendt. Budget for 2019 blev gennemgået. Budgettet blev godkendt.
Kontingentet er uændret på 50 kr + gebyr per medlem.
5) Indkommende forslag
•

fra medlemmerne: forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal
være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, Anne Stougaard:
asa@post12.tele.dk . Der er ikke kommet nogle forslag.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer (5-9 stk.) og suppleanter (1-2 stk.)
•

Formand, Anne Stougaard, ikke på valg i 2019

•

Næstformand Bent Albrechtsen, ikke på valg i 2019

•

Kasserer Poul Løwe, på valg i 2019, modtager ikke genvalg

•

Sekretær Pernille Albertus, ikke på valg i 2019

•

Medlem Peter Worm, på valg i 2019, modtager genvalg

•

Suppleant Thara Due, på valg i 2019, modtager genvalg

•

Suppleant Dianne Solvang, på valg i 2019, modtager genvalg

•

Medlem Stella Christensen, ikke på valg i 2019

•

Maria Bulatovic stiller op og er valgt

•

Ulla Bjørndal Møller stiller op og er valgt

7) Valg af revisor Dianne Solvang
8) Eventuelt
•

Benedicte
▪ påtaler et par steder på stierne, hvor skiltene ikke giver mening (hun sender fotos)
▪ dårlig belægning med sten ved Davinde Sø ved siden af P2.
▪ ryttere ses af og til oppe på mountain-bikestien langs Ørbækvej; kunne der evt.

skiltes med 'Ridning Forbudt'?

•

Lena gør opmærksom på, at der er blødt og farligt at ride for tæt på grusgraven ved
Tingkærvej, dér hvor de er ved at genoprette og planere. Afspærring med bolchebånd
tilrådes. Anne -> T-D I/S

•

Ændring af klip-og-trim dato på hjemmesiden Pernille

Efter generalforsamlingen fremlagde John Juhl Henriksen, sekretariatsleder i Tarup-Davinde I/S, om
områdets fortid, nutid og fremtid. Vi blev nok lidt stolte over at høre, at Rytterlauget med success har
fungeret som frontløber for større brugerinddragelse og at samme model sidenhen er anvendt på andre
brugergrupper. Og så ser vi frem til mindebænkeruten og det kæmpe Fugl Føniks æg, der måske bliver
rejst på Røllehøj! Tidshorisonten med indretning af 'Ørkenen' ligger i 2021 og intet er afgjort med det
nytilkøbte område, hvor de bl.a. har etableret en bakke med en monstrøs bunke grus fra Facebookbyggeriet.
20 fremmødte.

