
Referat fra 13. nære generallbrsamlins i tain & Moorland
Denmark".

Den 18. februar 2023 kl. l4:00, på aclressen Bringstrupvej 90, 4100 Ringsted..

7 medlemn, er cleltog i generalfbrsamlingen.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Ad I ) ida Rose blev valgt sorr-r dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt
indkaidt.

Ad 2) Det besluttedes at valg af stemmetællere ikkevar nødvendigt.

Ad 3) Formanden Anette T'horshøj aflagde beretning om foreningens virksomhed i det forløbne
år. Beretningen blev godkendt og er vedlagt som bilag til referatet.

Ad 4) Kassereren Malene Ardersen fiemlagde årsregnskabet.
Å'r'ets resultat var positivt, lidt berire end sidste år. Der var et lil1e overskucl efter hvert
sholv, og antallet af medlemmervar næsten fordoblet i forhold til det tbregående år. Bortset
fra at traileren behøvede nye dæk. har der ikke været større investeringer.
I)en reviderecle resultatopgørelse er vedlagt soni bilag tiI referatet.
Der var ingen indvendinger til regnskabet, som derfor erklæredes tbr godkendt.
Årsrapporten er vedlagt som bilag til ret-eratet"
General fbrsam l ingen besluttede, at trai leren (med i ndhol d) frem over kan I ej es efter
ansøgning formedelst 1.000,- kr. plus reklalne for M&M pr. weekend.

Ad 5) Bestyrelsenhavde stillet fbrsiagom en ændring til stk. 3 punkt T i de alminclelige
bestemmelser. således at det gælder alle klasser og ikke kun brugsklasser. der kan
dispenseres lor deltagelse af X-register ponyer og F oreign breds. Forslaget blev
enstemmigt vedta-eet.
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1) Valg af dirigent.
2) Y alg af stemmetællere.
3) Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år"
4) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
5) Eventuelle forslag.
6) Fastsættelse af kontingent.
7) Y alg af bestyrel se og bestyrel sessuppl eant.

På valg er:
r Line Møldrup Davidsen, næstformand
. Malene Andersen, kasserer
r Anne-Claire MT Christiansen

8) Valg af revisor og evt. suppleant.
9) Eventuelt.
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Ad 6) Bestyrelsen havde indstillet at kontingent forblev uændret. Forslaget blev vedtaget uden
bemærkninger.

Ad 7) På valg var Line Møldrup Davidsen, Malene Andersen og Arme-Claire Mt. Christiansen
Line Møldrup Davidsen og Anne-Claire Mt. Christiansen ønskecle ikke at genopstille.
Malene Andersen modtog genvalg. Ida Rose stillede op til bestyrelsen. Da der var ikke
yderl igere kandidater, består bestyrelsen nu af følgende:

Anette Thorshøj
Malene Andersen
Kerstin Berglind
Mette Thorshøj
Ida Rose

Som suppleant valgtes Pernille Sandø.

Ad 8) Foreningens revisor, Anja Vogelsang havde på fbrhånd givet tilsagn om at fortsætte
hvervet og blev genvalgt uden bemærkninger.

Ad 9) Under eventuelt:
I I)er arbejdes med at finde egrtede steder specielttil atholdelse af de 2 shows i vinterhalvåret.

Holbæk Rideklub fungerede finttil Cirristmas Shorv, men der er uclfbrdringermht. parkering
samtmanglendeopvarmet r,vtterstue,hvis vintervejretvisersig fia den rigtigkolde sicle. Pt.
er deretableretkontakt med Ridecenter Strålenved Strøby, - det liggerdog lige så decentralt
som Holbæl<, men tilden anden side.

r Der er behov for en forenkling/ensretning af rosetterne. * fremover anvendes følgende:
almindelige standartrosetter til kiasserne, "Bedst i Raceu" og reserve, "Bedste Samling" og
reserve, Champion samt reservetil delchampionater, "Rest in Hand" og reserve. "Best
Performance" og reserve. ved M&M fbr Fr-ur desuden bånd tii "Overall Champion" og roset
til reserven. Derudover fastlroldesrosettenfbr "specialAlvarcl" samt "Best Croomecl".
Øvrige rosetter på Iager anvendes indtil lageret er tømt.

r Der er brug for flere hænder såvel i bestyrelsen sorn hjæipere vecl de fbrskellige shows, - vi
prøver at annoncere på Facebook. Der er stadig mange ryttere på M&M-ponver. som ikke
kender til de engelske rideklasser, - rnuligheden fbr en stand og omkostningerne forbundet
hermed ved Hillerød Horseshorv undersøges.

Dirigenten takkede forsamlingen tbr god ro og orden.

Bilag til referatet:
Formandcns bererning.
Det godkendte regnskab
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Kerstin ind. ret'erent

Side 2 af 2

Ida Rose. dirigent



Mountain and Moorland Denmark
Arsberetnin g 2A22

Så kom vi i gang og fik gennernført årets shows. Trods færre tilmeldinger

er det med reducerede udgifter lykkedes os at komme igennern året på

fornuftig vis.

Lukningen af Team Cabe har præget årets show, men også bestyrelsens frustrationer i forbindelse
med at finde nye steder. Det har vist sig at vaere ganske vanskeligt. Erfaringerne gennem vores

virke gennern en del år har vist ret præcist, hvad vi behøver for at få showene til at fungere. Først

og fremmest vil 'ri Eerne være centralt placeret, rnen vi har også brug for bokse, parkeringspiads,

spisning, plads til rosetter og præmier og meget mere. Mange rldeskoler lejer simpelthen ikke ud til
arrangementer sorn vore$, nogle er meget dyre. andre svarer ikke på henvendelser og mange

ligger ikt<e centralt, så vi ieder videre.

Vi lagde ud med Wintershowet med Stein LanEørgen og lVladeleine Beckmann som dommere. Det
var vores sidste show på Team Cabe. Vi fik besøg af mange gode ponyer og glade ejere"

Dommerne fandt værdlge vindere både i rideklasserne og i eksteriørklasserne. §tort tillykke til alle.

For Fun foregik på Dortheaslyst og blev en dejlig dag. Dagens dommere var tVlalcolm Fry og

Lorayne Thorne. De havde rigeligt at lave på dagen, og ved fælles indsats fandt de dagens
champions, som alle var dyr af god kvalitet.

Næste arrangement var Store Hestedag. Don'lmerne var Russel Sutcliffe og Gillian lVlcMurray.

Vanen tro startede vores dommere allerede lørdag med at deltage i bedømmelserne af ponyer

tilrneldt Store Hestedags eget arrangement. Vi har gennem en del år lånt vores dommere ud om

lørdagen, hvor de oftest dønnmer ponyer af de engelske racer. I år blev det også bedømmelse af
Clydesdales. Vores arrangement var om søndagen og det var brugsklasser. Vi havcle en god

blanding af de racer, vi repræsenterer og det var en fornøjelse at se velhåndterede kvalitetsdyr i

alle klasser.

Årets sidste show var Christmas showet med Heather Prescott som dommer. Først og fremmest
en stor tak til Holbæk Rideklub, sorn havde gjort alt for at tilgodese vores behov og fik os til at føle
os særdeles velkomne. lgen havde vi fornøjelsen af at se gode og velhåndterede dyr. Vi fik også

stiftet bekendtskab med en del ryttere og ponyer, som vi ikke kendte. Det er dejligt med deltagere,

der kommer tilbage til vores shows, rnen nye deltagere er med til at sikre vores fremtid.

Alt i alt har det været et godt år, men Coronaens og høje brændselsprisers skygger haenger over
os. Det er lykkedes os at holde vores udEifter nede, så vi kan fortsætte vores forening.
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Vi er meget afhaengige af vores gode hjælpere. Vi kan ikke takke dem nok, for det store arbejde
sorn udføres af vores frivillige ulønnede hjælpere show efter show" Uden Jer kan vi simpelthen ikke
gennernføre vores shows. I skal have stor tak.

Skulte nogle sidde og føle lyst til at give en h1ælpende hånd til fremtidige shows, tager vi meget
imod det. Bestyrelsen har lkke så mange medlernmer, og vi er afhængige af den hjælp, vi kan få,

for at tingene fungerer.

Givere af ærespræmier hænger ikke på træerne, og alligevel modtager vi rigtig mange både fra
deltagere og virksomheder. Det er vi meget glade for og ligeledes en stor tak til alle giverne.

Ved denne generalforsamling skal vi sige farvel til to mangeårige medlemmer af bestyrelsen; Line
og Anne-Claire. I har begge gjort en stor indsats gennem årene, og I vil blive meget savnet. Når
man sidder i en bestyrelse gennem en årrække, udvikler man sine egne arbejdsopgaver. Line rnå

siges at have erhvervet titlen som foreningens chauffør og sekretær. Altid på pletten til tiden. Anne-
Claire har ofte været den første person fra foreningen, folk stifter bekendtskab med, når de
ankommer til vores shows. Alle er blevet mødt med en venlig imødekommenhed, som lægger
grunden til resten af dagen.

Tusinde tak for de mange timer og det store engagement I har lagt for os alle og foreningen. I skal

bare huske, at når I sidder og keder Jer i vinterens mørke, har vi altid brug for Jer" Kom endelig
glade tilbage.

Nu skal vi i gang med 2023, hvor første prioritet er fortsat at lede efter et passende centralt sted at
afholde shows n'lens alt det andet også skal passes. Stort tak til bestyrelsens ai'bejde gennem året.
Det har været op ad bakke, men vi har holdt ved. Det er en enkel sandhed, at uden alles bidrag
fungerer foreningen ikke. dog skal siges en særlig tak til Kerstin, der holder samrnen på det hele
og os allesarnmen.

Vi trænger til frisk blod i bestyrelsen, hvilket jeg håber, vi får i dag. Nye medlemmer - ny energi
Tak for året, der gik.

Anette Thorshøj

Formand.
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