31. oktober 2021

Referat
Generalforsamling i Rideterapeut Foreningen
Dato:
Tid:
Sted:

Lørdag den 30. oktober 2021
Kl. 11.00 – 12.00
Hyllesletterne, Hyllestedvej 2, 3630 Jægerspris

Deltagere:
Maja Frederiksen
Birgit Frederiksen
Charlotte Rask
Leise Møller
Marianne Florman
Dorte Christiansen
Gitte Sabroe (referent)

Maja Frederiksen bød velkommen.

1. Valg af dirigent og valg af referent
 Birgit Frederiksen blev valgt til dirigent.
 Gitte Sabroe blev valgt til referent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning.
Maja Frederiksens kom i beretningen blandt andet ind på følgende emner:
Corona har vanskelig gjort gennemførelse af aktiviteter. Men der er nu planlagt seminar med Randy Helm i marts 2022 og det forventes gennemført. Der vil være plads til
200 deltagere.
Bestyrelsen har forsøgt, at få et arrangement med et fængsel, men på grund af Corona har det ikke været muligt, at få en aftale.

Der er iværksat en ny modulopbygget uddannelse på Aalborg universitet, Dyreassisteret Pædagogik. Bestyrelsesmedlem Mette Wied har deltaget og kunne have fortalt mere om det i dag, men umiddelbart synes det, at være en god uddannelse.
Bestyrelsen har forsøgt, at finde ud af, hvad der sker med Skolen for Rideterapi, men
det er ikke helt klart, hvordan fremtiden ser ud.
I Bestyrelsesmøder deltager som regel kun Maja, Birgit og Charlotte. Bestyrelsen har
flere gange opfodret medlemmer til at komme med input til aktiviteter, men der
kommer ikke rigtig noget, og de 3 bestyrelsesmedlemmer kan ikke blive ved med at
komme på noget.
Derfor ønsker formanden nu at stoppe som formand og resten af bestyrelsen ønsker
at udtræde ved næste generalforsamling.
Der var herefter en drøftelse om mulige aktiviteter med Randy Helm, herunder at
Dorte vil tage kontakt til Kriminalforsorgen og undersøge mulighederne for en aktivitet
der. Og det undersøges om der kunne laves en dag i Sjællands Horsepark, hvor deltager kunne komme med egen hest mv.
Bestyrelsen har afsat en dag i slutningen af januar til forskellige opgaver i forbindelse
med seminaret mv. herunder at udpege relevante institutioner, som inviteres og som
kan få et antal gratis billetter. Alle som vil hjælpe er velkomne til at deltage.

 Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af revideret regnskab og godkendelse.
Kasserer Birgit Frederiksen fremlagde regnskabet for 2021 og budgettet for 2022

 Regnskabet blev godkendt.
 Budgettet blev godkendt

4. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke modtaget nogen forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent som er 500 kr.
Der var en drøftelse om mulighed for at give rabat til medlemmer under uddannelse
og det blev besluttet:
 Medlemmer som optages på dispensation og som er under uddannelse har gratis medlemskab indtil første årsskifte, herefter betales 250 kr. om året indtil
uddannelsen er færdiggjort.
 For øvrige medlemmer er kontingentet fortsat 500 kr. om året.

6. Valg af formand
Der var udsendt et bilag, hvor Maja Frederiksen motiverer, hvorfor hun ikke ønsker at
genopstille som formand.
Der var ingen af de tilstedeværende, som ønskede at modtage valg som formand.
Da det fremgår af foreningens vedtægter, at foreningen skal have en formand blev
det besluttet:
 At Maja Frederiksen fortsætter som formand frem til næste ordinære generalforsamling, som er i marts 2022.
 At der arbejdes på at motivere medlemmer til at stille op som formand og bestyrelsesmedlemmer, da de nuværende medlemmer ikke ønsker genvalg. Såfremt det ikke lykkes, at finde et medlem, som vil påtage sig formandsposten
så skal ændrede vedtægter behandles på samme generalforsamling.

7. Valg af bestyrelsesmedlem.
Mette Dam Wied ønskede ikke genvalg.
 Dorte Christiansen blev valgt som bestyrelsesmedlem

8. Eventuelt
Blandt andet følgende emner blev drøftet:
 Kursusudbydere, som leverer meget korte uddannelser, hvor deltagerne herefter ser sig selv i stand til at udføre rideterapi.
 Mulighed for online møder, da det kan være svært, at få medlemmer til at
komme til møder, hvor de måske har lang transport. Formålet med møderne
skulle være at engagere medlemmer til at komme med ideer til aktiviteter.
 Aktiviteter med Randy Helm. Se beretningen.

