
  

Generalforsamling i Tarup-Davinde Rytterlaug afholdtes:  

Tid:     Onsdag den 21. marts 2018 kl 19.00-21.00   

Sted:     Naturskolen Åløkkestedet, Høloftet, Hudevad Byvej 20, 5792 Årslev.  

Dagsorden i følge vedtægterne:  

1) Valg af dirigent: Torsten Christensen 

2) Valg af referent og to stemmetællere Pernille Albertus (r), Benedicte Nielsen (s), Susanne Tangaa (s) 

3) Bestyrelsens beretning Formanden gennemgik, hvad der skete i året 2017. SPM: kan partnerskabsaftalen lægges offentlig 

ud på f.eks. facebook/hjemmesiden? AS: vil tjekke med John/TD-IS. Eller et resumé? 

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

kontingent. Poul: Saldobalancen og regnskabet blev gennemgået post for post for 2017. Regnskabet blev godkendt. 

Budget for 2018 blev gennemgået. Opbakning omkring at, der skal afholdes flere arrangementer. Budgettet blev 

godkendt. Kontingentet er uændret på 50 kr + gebyr. 

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  Bestyrelsen foreslår 

ændring af vedtægter vedrørende Stemmeret og valgbarhed:   

Tekst i Paragraf 7 punkt d. ændres fra: ”Stemmeret og valgbarhed forudsætter, at man ikke er i restance til 

foreningen og har været medlem i mindst 4 måneder” til  

”Stemmeret og valgbarhed forudsætter, at man ikke er i restance til foreningen og har været medlem i mindst 2 

måneder”.  Ændringen enstemmigt vedtaget 

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

• Formand, Anne Stougaard, på valg i 2018, modtager genvalg  

• Næstformand Kirsten Muus, udtræder i 2018 uden for turnus  

• Kasserer Poul Løwe, ikke på valg 2018   

• Sekretær Pernille Albertus, på valg i 2018, modtager genvalg  

• Medlem Peter Worm, ikke på valg 2018  

• Suppleant Bent Albrechtsen, på valg i 2018, modtager genvalg   

• Suppleant Dianne Solvang, på valg i 2018, modtager genvalg  

• Thara Due opstiller som suppleant  

• Bent Albrechtsen stiller op til bestyrelsen 

• Stella Christensen stiller op til bestyrelsen (ikke møder om torsdagen) 

7) Valg af revisor Dianne Solvang 

8) Eventuelt  

• Tarup-Davinde Dagen 5. maj kl. 10-16 modtager vi gerne hjælp til – mere info på facebook.  

• Benedicte spørger om penge til arrangement (ringridning) – Anne foreslår, at hun fremlægger et budget, så ser vi 

på det.  

• Skeifa vil holde et islænderheste ”ALRID” arrangement 2019 i maj. 



• Bendt: sikkerhed omkring færdsel ved tunnelerne er under evaluering. Link til MBT fb gruppen lægges ud på 

vores side.  

▪ Tarup-Davinde Dagen ku’ vi invitere medierne og lave en nudging artikel, hvor man med en positiv 

vinkel kan oplyse/uddanne/brobygge (f.eks. bytte rundt, så MBTerne prøver at sidde på en hest. 

Efter generalforsamlingen fremlagde gruppen ”Trec/spring” deres projekt, et meget spændende tiltag, som vil bidrage til nye og 

udfordrende heste-oplevelser i Tarup-Davinde. Gruppen ”Rideruter ud/ind i Tarup-Davinde” fortalte også om et meget 

spændende tiltag med en riderute fra Tarup-Davinde til Midtfyns Riderute.   

Der var stor interesse omkring oplæggene. 

20 mennesker mødte op. 


