
REFERAT AF GENERALFORSAMLING I TARUP-DAVINDE RYTTERLAUG D. 24 MARTS 2021 
 
Mødet afholdes virtuelt pga Corona restriktioner. 
 

1) Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Torsten og han er valgt. Torsten fastslår at 
generalforsamlingen er lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne. Der er indkaldt d. 23. 
februar 2021. 
 

2) Valg af referent: Bestyrelsen foreslår Stella og hun er valgt. 
Der skal vælges 2 stemmetællere. Andy og Benedicte er valgt. 
 

3) Formandens beretning: Formanden oplyser at beretningen dækker over perioden fra 2019 
– 2021, da der ikke blev afholdt generalforsamling i 2020. Årsagen er udsættelse pga 
Corona. Formandens beretning indeholder fortælling om den nye Trec og terrænbane, Tak 
til alle involverede, info om større arrangementer i området, kommende ”klip og trim” 
dage og en glæde over de mange som besøger området. Rytterlauget i tal er d.d. 183 
medlemmer og 939 på Facebook. 
Formandens beretning er godkendt. 
 

4) Fremlæggelse af regnskab v. kassere Dianne: 
Regnskab og budget er godkendt. 
 

5) Indkomne forslag: Der er ikke nogen forslag 
 

6) Ændringer i vedtægterne: Der er ikke forslag om nogen ændringer 
 

7) Valg af bestyrelse: Peter, Bent og Dianne er på valg og modtager genvalg. Alle tre 
genvælges uden modkandidater. 
 

8) Valg af suppleanter: Thara er på valg og modtager genvalg. Thara genvælges og desuden 
opstiller Anne Andersen som suppleant og vælges uden modkandidater. 
 

9) Valg af revisor: Andy er på valg og modtager genvalg. Andy er valgt uden modkandidater. 
 

10) Evt: Der er ønske om at ridestierne ved dæmningen ændres. Der er ønske om at der 
kommer skilt op i området om at droner ikke er tilladt. Der er ønske om ændring af 
forhindringen ”lågen” på TREC banen, så den kan håndteres fra stor hest. Der er ønske om 
flere arrangementer på ”banen”, når corona tillader det. Der er ønske om en mere sikker 
forbindelse fra Rolfsted by og til ridestierne. 
 
Der drøftes fremtidig projekter som f.eks. sammenhængende riderute på Fyn. Anne 
Andersen er i kontakt med kommunen og der er aktuelt sat penge af til dette. Camilla 
Schabert vil gerne deltage i en arbejdsgruppe. 
 

Formanden takker for det gode engagement og støtte. 


