Referat af Generalforsamling
Fredag den 12. februar kl. 17.00 i rytterstuen på Nordjysk Ridecenter.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Velkomst
Lars byder velkommen
2. Valg af dirigent
Hans Hovmøller blev valgt. Han konstaterer at generalforsamlingen er
lovligt varslet.
3. Valg af referent
Barbara Johansen blev valgt.
4. Valg af stemmetællere
Lærke og Susanne Bøss meldte sig frivillig.
5. Formandens beretning:
Så er det allerede 1 år siden, jeg overtog formandsposten I Rideklubben
Tvistur efter Jørgen Dalby-Jakobsen som havde haft posten I 11 år.
Jeg modtog med glæde valget, og har prøvet at gøre mit til at klubben har
levet op til Tvisturs og Nordjysk Ridecenters forventninger.
Det har været en opgave som har været spændende, udviklende, givende og
ikke mindst sjov.
Vi har i dag en fantastisk bestyrelse, som det sidste år I samarbejde med jer
medlemmer har været med til at præge Tvistur I en positiv stærkt udviklende
retning.
Vi kan alle være stolte over Rideklubben Tvistur.
I årets løb har vi I bestyrelsen arbejdet på at skabe en god økonomsik
balance I Tvisturs, samtidig med vi prøver at følge med tiden til de krav som
kommer med sporten inden for Islandske heste.
Vi vil gerne være en klub som følger med tiden og I den forbindelse prøver vi
at tilbyde vores medlemmer et bredt udvalg af aktiviteter/stævner mv. I
samarbejde med Nordjysk Ridecenter.

I 2015 har vi udvidet vores faciliteter med bla. følgende 3 fladskærms tv til
rytterstuen, 3 computerere til sekreteriatet/administrationen, værktøj,
lagerrum v. Rasmus samt en ny rivemaskine til ridehuset/ovalbanerne fra PC
maskiner.
Der har I årets løb været store udgifter; men også store indtægter; Tvistur har
pt. en sund økonomi og vi går en lys fremtid I møde.
Årets tre store stævner (påskestævnet, pinsestævnet og klubstævnet) har
givet gode indtægter og fået stor ros af deltagerne.
Rigtig mange tak til alle hjælpere, og hermed en opfordring til jer medlemmer
om at deltage næste gang: det er hårdt, det er sjovt og ikke mindst hyggeligt.
Man får som hjælper rigtig meget tilbage og er vokset flere centimeter når
man er kommet godt igennem det hele 
Klubbens største indtægt er basseret på os alle sammen, på at vi er
medlemmer af Tvistur: for hver krone vi lægger I kontingent får vi ca. to
kroner fra Aalborg kommune I tilskud, som er interesseret I at holde områdets
sports- og ungdomsarbejde kørende.
Disse penge går ubeskåret tilbage til jer medlemmer I form af faciliteterne og
arrangementer som vi afholder i Tvistur, samt aftaler om adgang til vores
smukke ride terræn mv.
Derfor er det vigtigt at alle brugere af Nordjysk Ridecenter er medlemmer af
Tvistur. – Hvis vi ikke var det så ville det være meget dyrere at være her og
bruge stedet.
I 2015 havde vi det højeste medlemstal I klubbens historie, vi var samtidig
også landet største klub med 561 medlemmer. Noget vi I bestyrelsen er ret
stolte over da vi ud fra de tal, tænker at vi må gøre noget rigtig og godt. 
I løbet af 2015 har Tvistur annonceret ikke mindre end 22 arrangementer og
3 store stævner (påskestævne, pinsestævne og klubstævne) som er næsten
en fordobling I forhold til året før.
Af arrangementer har vi bla. afholdt kursus med Jonas Møller Jensen,
Rasmus Møller Jensen, Camilla Christensen og Søren Madsen. Så har vi
afholdt foredrag med Eyjolfúr, flere fælles ture, så som vildttur,
Hammerværkstur, snapsetur og vingårdsridning. Junior/unge klubben har
afholdt ridelejr, fastelavnsstævne, ridekursus og små fællesture, derudover
har vi afholdt arbejdsdag, klubaften, sommerfest, julehygge for medlemmer I

Støvring Maskinforretning og til sidst vores traditionelle juleafslutning.
Nogle medlemmer lægger arbejde I arrangementer uden om klubben – det er
godt med initiativer, men husk at Tvistur kan holde en økonomisk hånd under
jeres tiltag og har kanaler til at invitere og reklamere for undervisning, ture og
andet I måtte finde på.
Tvistur har udvalg som I samarbejde med Lisa Møller Hansen kan hjælpe og
støtte jeres idéer – og så har klubben jo lokaler og baner mv. Som vi gerne
stiller til jeres rådighed.
Der er hjælp/inspiration at hente I en arrangementsmappe med vejledning og
regnskabsskabelon mv. Samt yderlige informationer om den fås ved
henvendelse til kassér Vibeke Andersen.
Så vil jeg lige minde jer om, at bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde d. 1.
mandag I hver måned kl. 19-21.30 I mødelokalet oven på rytterstuen hvor I
medlemmer altid er velkommen til at kikke forbi til en snak. (Vi er altid åbne
for spørgsmål af en hver karakter samt ris og ros)
Samtidig er det også med vemod vi I år skal sige farvel til Barbara Johansen,
Anni Randers og Torben Bjerring Idskov som af personlige årsager har valgt
at trække sig fra bestyrelsen, der skal lyde en STOR tak for deres engement I
bestyrelsen.
Derudover skal der lyde en STOR tak til Lisa Møller Hansen, samt hendes
ansatte på Nordjysk Ridecenter for vores gode samarbejde på stedet.
Og sidst skal der lyde en stor tak til alle vores samarbejdspartnere/
sponsorer. Uden dem ville det være svært at drive Tvistur.
Til slut vil jeg sige at Tvistur er vores alle sammens klub og lad os alle
sammen I fællesskab gøre en indsats! Vi ses I 2016.
6. Regnskab og status
Vibeke fremlægger årsregnskabet. Ingen havde spørgsmål.
1. Vedtagelse af budget for 2016
Budgettet for 2016 blev godkendt.
2. Vedtagelse af medlemskontingent
Medlemskontingentet størrelse bibeholdes.
7. Indkomne forslag

Ingen.
Bettina Egeland forslå dog at vi henvendte os til sponsorer, så de giver
løbende i stedet for kun ifm. stævner. Bestyrelsen er positiv.
8. Valg af bestyrelse (vælges for 2 år)
1. Lars Pedersen (På valg – genopstiller)
2. Barbara Johansen (På valg – genopstiller ikke)
3. Vibeke Andersen (På valg – genopstiller)
4. Sus Vendelbo (Ikke på valg)
5. Torben Fogde Larsen (Ikke på valg)
6. Andreas Hejndorf (På valg – genopstiller)
7. Torben Ziegler (Udtrådt af bestyrelsen pr. 4/12/15)
Dvs. at 5 bestyrelsesposter skal besættes. Flg. 9 personer stiller op:
Henriette Mallin, Bettina Drejer, Vibeke Andersen, Christina Munkholm,
Lise Damgaard, Andreas Hejndorf, Vibeke Damkiær, Lars Pedersen, Vibe
Munk.
Efter en kort præsentation gennemførte vi skriftlig afstemning.
Flg. blev valgt:
Lars, Vibeke A., Andreas, Henriette, Vibeke B.
9. Valg af suppleanter (vælges for 1 år).
På valg er:
1. Henriette Mallin (genopstiller til bestyrelsen)
2. Anni Randers (genopstiller ikke)
Dvs. at der skal vælges 2 nye suppleanter. Flg. stiller op:
Lisa Damgaard, Christina Munkholm, Veronika Høstgaard, Betina Drejer
Flg. blev valgt ved skriftlig afstemning:
Lise og Betina
10. Valg af revisor
Søren Petersen vil gerne være revisor et år mere, derefter trækker han
sig, fordi hans datter ikke længere er på NR.
11. Eventuelt

1. Lars gør opmærksom på klubaften den 4. marts kl. 17. Her vil vi
drøfte hvad bestyrelsen arbejder med samt lave en revurderering
af udvalgene.
2. Lars opfordrer alle om at tilbyde hjælp til de mange stævner og
andre arrangementer.
3. Stor ros fra Else til den gamle bestyrelse, der skete så meget med
fornyet energi.
4. Ønske om genoptagelse af søndagsture.
Lisa forslår at man aftaler nye ture hver gang man er på tur.
Annie forslå at man aftaler laver aftaler via opstalder-facebooksiden. (Opstaldere Nordjysk Ridecenter)
5. Lisa har inviteret den ny ejer af jorden omkring NR. Han er
nordmand, men kone og børn i Norge, men han har store planer
med sin jord her og har talt om at sammenlægge marker og
dermed nedlægge stiger og veje. Lisa siger at vi skal passe på at
vi ikke gør ham sur, ved at køre eller ride ind på hans marker.
Klubben var vært til et lille traktement efter generalforsamlingen. Igen i år var
det Lene og Jørn, der serverede hotdogs med det hele. Tak for det.

