OHWR – Din klub i Nordsjælland

Referat af OHWRs ordinære generalforsamling
Onsdag d. 20. februar 2019 kl. 19.00
Helsinge Kulturhus. Skolegade 43, 3200 Helsinge
Formanden bød velkommen og gik til første punkt på dagsordenen.
1. Valg af dirigent og referent.
Pia Haagerup blev valgt som dirigent & Mette Sørensen som referent.
Dirigent konstaterede at generalforsamlingen var i overensstemmelse med vedtægterne og var lovligt
indkaldt og afholdt.
2. Formandens beretning.
Formanden fremlagde årets beretning. Medlemmer spurgt ind til økonomien og den lille prisstigning der
blev præsenteret i beretningen. Det blev ønsket at grunden til stigningen bliver skrevet ud, så alle
medlemmer kan læse det - grunden står i beretningen. Ligeledes blev der spurgt ind til om økonomien kunne
bedres via betalende sponsorer til klubben. Bestyrelsen lovede at undersøge det, men påpegede samtidig, at
det var et meget stort arbejde at indhente sponsorer bare til gaver til stævnerne, hvilket nok gjorde
pengesponsorer sværere. Et arbejde der bliver svært for en i forvejen lidt prøvet bestyrelse. Alle i
bestyrelsen har i kommende år en masse private gøremål, der kan nedsætte tiden til bestyrelsesarbejdet.
Beretningen blev godkendt og er vedlagt som bilag.
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
Det blev påpeget at klubben har haft en rigtig fin økonomi de sidste år, hvor bestyrelsen har kunne investere
i mange materielle goder. Denne økonomiske opgang skyldes bestyrelsens og enkelte frivilliges store arbejde
på genbrugspladsen og via den ok sponsoraftaler der har været indhentet til klubben. Bestyrelsen påpeger at
økonomien ikke bliver ligeså god i 2019, da kommunen har besluttet at nedlægge genbrugspladsens
genbrugstelt, men at den blot falder tilbage på det niveau, der alle år har været klubbens normale niveau.
Nyt billigere mobilabonnement til klubben vil blive oprettet i 2019.
Det reviderede regnskab blev enstemmigt godkendt.
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget og kontingenter.
Budget for 2019 blev enstemmigt godkendt.
Kontingenter forblev uændret.
5. Behandling af forslag fra medlemmer og bestyrelse.
Ingen indkomne forslag til behandling.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Miki Hoe blev genvalgt som formand.
Louise Holte Redder blev genvalgt som bestyrelsesmedlem
Sanne Friborg ønskede at afstå sin suppleantpost. I stedet stillede Tina Boye Clausen op som
suppleant og blev valgt ind.
7. Valg af revisor og dennes suppleant.
På valg er:
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Klubbens revisor - Trine Nygaard blev genvalgt som klubbens revisor.
Revisorsuppleant - Marcell Baarts blev genvalgt som klubbens revisorsuppleant
8. Evt.
a. Der blev spurgt ind til flere sociale arrangementer, så som biografture og lignende. Bestyrelsen
kigger nærmere på det og prøver at arrangere.
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Formandens beretning 2019
Formandens beretning her i OHWR, kommer år efter år til at ligne den foregående mere og mere.
Vi er blevet en klub med mange faste medlemmer og mange genkendelige ansigter til både stævner
og clinics. Folk holder ved. Det kan vi jo kun være stolte af. Men det betyder jo også, at det arbejde
der lægges i klubben, udadtil, ligner meget sig selv, år efter år. Det er nogenlunde samme
arrangementer der afholdes og det ligger på nogenlunde samme tid af året hele tiden. Så for medlemmer udadtil, kan det ligne samme
trommerum år efter år. Og det er det jo for så vidt også langt hen ad vejen…… men så er der jo alle de bagvedliggende affærer, som bestyrelsen
sidder og tager sig af. Alt det der ikke er synligt udadtil, som jeg tænker at I alligevel skal have lidt indsigt i.
Det kan eksempelvis være arbejdet med WRP. Det årlige kalendermøde. Møderne og skrivene frem og tilbage i forhold de til de andre
medlemsklubber, omkring hvordan WRP point kan reguleres år efter år. Om der er regler og rammer der skal ændres på eller om de er fair
som de er. Det er ikke nemt at tilgodese alle, sørger for at det er fair for alle og samtidig nemt nok så alle kan komme ind og føle at de er ”med”
og at de har en chance for at vinde.
OHWR er en stor del af denne udvikling i WRP. Vi bliver til tider nok set lidt på, som de der, der aldrig vil være med til at opgradere niveauet
på stævnerne, hvor de andre klubber nærmer sig mere og mere AQHA regelsættet. Men for os er det rigtig vigtigt at vi beholder denne her lidt
”low key” stævneform, hvor folk synes det er trygt at komme, hvor man kan starte, selvom man ikke har det rette udstyr og hvor man kan få
hjælp og vejledning hele vejen.
Der findes ikke rigtig ”træningsstævner” mere, som vi så det i gamle dage, de er alle sammen lagt ind under WRP, så derfor tænker vi at det er
vigtigt at holde niveauet lidt nede, så de nye kan finde sig selv, men samtidig sørge for at dem der gerne vil ride efter point og ikke kan eller vil
deltage i AQHA regi, også kan gøre det. Det er en balancegang, som er rigtig svær at finde og klubberne under WRP er bestemt ikke altid
enige om regler og rammer samt vejen dertil, men vi arbejder på sagen og mødes minimum én gang om året, nogle gange flere, for at komme
til enighed.
Ifht stævnerne og denne her ”low key” stævneform, har det også været et lidt stort arbejde for bestyrelsen at overbevise dommerne til stævnerne
om, at børnene gerne måtte have en hjælper med på banen. Western er jo en lidt stram form, hvor alle har en hel klar holdning til hvad der er
leadline og hvad der er youth. Men vi har valgt, til vores stævner, at mikse dette lidt i håb om at flere youthryttere får blod på tanden til at
komme i gang med stævner. Vi er i stor mangel på youthryttere og vi har tidligere på generalforsamlingerne fortalt at vi sætter fokus på at få
flere i gang med western, hvilket virkelig har været et ongoing projekt - og stævneformen hvor børnene må få hjælp på banen, er en del af dette
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projekt. Så vi håber at reglerne hos os gør, at flere tør tage deres børn sikkert med til stævnerne og lade dem ride lidt. Vi kommer til at mangle
westernryttere i fremtiden, hvis vi ikke får dem i gang inden vi andre bliver helt gamle og grå.
Derudover er der en masse småting, som man, i bestyrelsen, bruger en del tid og hjernevirksomhed på. Eksempelvis når der kommer nye
GDPR regler (regler om personoplysninger kontra personfølsomme oplysninger), som man skal sætte sig ind i og sørger for at klubbens
medlemsdatabase overholder. Eller når man skal oprette klubben en mobilepay konto - det er ikke lige til, når den ikke er ”privat”, men skal
være i foreningsøjemed. Det koster tit mange ture rundt for at indsamle diverse underskrifter hos alle bestyrelsesmedlemmer. Ligeledes når
der skal gives nye oplysninger i banken eller som nu, hvor vi skal finde ud af at oprette en PayPal erhvervskonto, så vores nye svenske
medlemmer kan indbetale kontingent og betaling for clinics. Igen noget der ikke ses udefra, men som man bruger mange timer på i
bestyrelsen.
Så er der økonomien - Det vil Julie komme meget mere ind på og gå i dybden med, men faktum er at de foregående år har bestyrelsen og
enkelte frivillige taget en stor tørn på genbrugspladsen et par weekender om året. Det har bragt rigtig mange penge i klubkassen, hvilket har
givet os nogle rigtig fine år med god økonomi. Der har været en del penge at bruge af. Vi har brugt dem på nye trailmaterialer, trailer til
materialerne, en rigtig fin nytårstaffel-fest som klubben betalte det meste af og senest vores nyanskaffelse, cafevognen ”Rosita”, som ikke er
vanvittig køn, men vi håber at vi får stor glæde af den fremadrettet. Alt dette naturligvis for at få nogle systemer og materialer til klubben, som
kan hjælpe til at gøre arrangementerne nemmere for de frivillige som skal sætte op og gøre klar. Samt naturligvis for medlemmerne, som skal
ride på nye trailmaterialer og få glæde af klubkokkens lækre fremskaffelser i den nye køkkenvogn.
Desværre kan vi allerede nu se, at økonomien ikke kommer til at se ud på samme måde fremadrettet. Kommunen har besluttet at nedlægge
genbrugspladsens genbrugstelt, hvilket vi virkelig kommer til at kunne mærke. Det er mange penge vi kommer til at miste derfra. Vores
sponsoraftale med Ok frafalder sikkert også, da vi ikke kan skaffe nok nye medlemmer hvert år til at beholde aftalen. Dvs at vi nu er
afhængige af, at vores arrangementer bærer sig selv økonomisk. Tidligere har klubben kunne tage nogle underskud, men det skal vi være
meget opmærksomme på at undgå i 2019. Det er også grunden til at I, som medlemmer, i 2019 vil oplevelse lidt stigende priser i vores
arrangementer. Vi håber naturligvis på alles forståelse for denne prisstigning. Det bliver ikke voldsomt meget, men der er en lille stigning
desværre.
Prisstigningen kommer også til at ses ved stævnerne. Vi kan se at der er flere stævneryttere der har meldt sig ind i OHWR i 2018 og nogle har
tilkendegivet at der kommer flere igen i 2019. Det får betydning for vores udgift til WRP, som allerede i år er steget fra forrige år og
fremadrettet kan vi tro, at den vil stige yderligere, jo flere stævneryttere der beslutter sig for at have OHWR som deres hjemklub.
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Den økonomiske situation betyder også, at vi er lidt mindre large i 2019 ifht betaling og tilmelding til arrangementer. Og her kommer så den
skrappe og sure del af formandens beretning. Før har vi ikke gået så højt op i sidste tilmeldingsdatoer eller om der lige er betalt til tiden, men
det vil vi begynde at holde langt strengere fast i her i 2019. Vi har tit gjort meget for ikke at aflyse arrangementer, men vi kan desværre se at det
også har skabt lidt en ”babysitter effekt” hos medlemmerne, hvor vi, som bestyrelse, har måtte ud og spørge folk personligt om de vil deltage.
Nærmest en personlig invitation. Det er ikke fordi folk ikke har haft lysten eller muligheden for at deltage, men de er bare blevet så vant til at
vi prikker dem på ryggen, at de ikke selv er obs på sidste tilmelding eller lige husker at få indbetalt før på selve dagen for arrangementet.
Mange gange har de bare tænkt at hvis de sidste gang lige sagde mundtligt ”jeg vil også gerne være med næste gang”, så kan vi lige huske det
og sætte dem på, uden at de selv lige sender en mail og skriver officielt at de gerne vil deltage. Men det er altså ikke alt vi lige kan have styr på i
hovedet, selvom vi gerne ville.
Derfor har vi nu lagt stilen lidt om. Ved tilmeldinger skal der sendes en mail til klubben om at man ønsker at deltage og både betaling og
tilmelding skal falde inden sidste tilmeldingsfrist - sidste dato er virkelig sidste dato fra nu af.
Denne lidt stramme linje betød desværre at årets første arrangement allerede er aflyst pga manglende tilmeldinger - og det på trods af, at der
faktisk var deltagere nok, til at vi kunne gennemføre. Men det fandt vi først ud af efterfølgende, hvor folk, efter de så vores opslag om
aflysning, tilkendegav at de synes det var ærgerligt, for de ville da gerne have deltaget.
Det er bare så ærgerligt, både for os, underviseren der havde sat dagen af til os, men bestemt også for medlemmerne. Så en klar udmelding fra
bestyrelsen - meld til i god tid, i behøver ikke vente til allersidste dag! Betal til tiden! Så skal vi nok sørger for en masse gode arrangementer i
2019.
Og sidst men ikke mindst. Husk at vi i bestyrelsen altid kan bruge lidt hjælp til arrangementerne. Enten med opsætning dagen forinden eller
bare til at bage en kage eller lave en kande kaffe i ny og næ, så hvis du har en time eller to du gerne vil donere, så sig endelig til. Selv den
mindste hjælp er måske det der gør, at bestyrelsen også kan nå at trække vejret til stævnerne eller clinics.
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