Referat fra generalforsamling NRHA.DK
Den 6. januar 2018 kl. 14.00 på Pejsegården, Brædstrup
Dagsorden:
a) Valg af ordstyrer og referent
b) Vurdering af mødets lovlige indkaldelse
c) Fastsættelse og godkendelse af antal stemmeberettigede
d) Formandens beretning
e) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
f) Fremlæggelse af plan og budget for det nye år
g) Fastsættelse af medlemskontingenter og hesteregistreringsafgift
h) Valg af formand og kasserer (lige år)
i) Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen (ulige år)
j) Valg af 2 suppleanter
k) Valg af revisor og revisorsuppleant
l) Behandling af forslag fremlagt af bestyrelsen eller rettidigt indsendt
fra foreningens medlemmer
m) evt.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretæren i hænde senest 2 uger
inden generalforsamlingen
Velkommen
Jeg vil gerne byde velkommen til vores generalforsamling. Efter generalforsamlingen vil der være
foredrag ved James Hansen og sluttelig fællesspisning
Ad. a) Valg af ordstyrer og referent
Bestyrelsen vil gerne foreslå Michael Lundgren som dirigent og Ebba Weigelt som referent.
Begge blev valgt
Ad. b) Vurdering af mødets lovlige indkaldelse
Det vurderes at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
Ad c) Fastsættelse og godkendelse af antal stemmeberettigede
Der er optalt 22 stemmeberettigede medlemmer.
Ad. d) Formandens beretning
Medlemstal
Vi er 77 senior- og 11 juniormedlemmer i 2017. I FDM-programmet er der i år tilmeldt 13 føl og en 3
års. Medlemstallet har desværre ligget på det niveau et par år, til trods for at vi har prøvet at løfte
alle grupperne af reinere i Danmark. Vi har siden 2015 arbejdet internt med at løfte alle grupperne af
reinere i dk, fra den grønne rytter der er tilbudt gratis medlems-clinic, til FEI-stævner for openrytteren, youth-camps med indlagt hygge til vores ungdomsryttere og relevante foredrag for alle. Det

er godt for vores udvikling af forståelse og teknik, men det har ikke løftet vores medlemstal – hvorfor
ikke? Det er vores Achilleus-hæl, og det skal der arbejdes med.
Showsæsonen
Der har været pæn showaktivitet, især .com-mæssigt. Der er udbudt 5 full-slate shows i 2017. Spring
Show på JNT, derefter McCabes fødselsdagstævne i maj, Ride-In i juni og Champagne & Rein i august,
begge på Tuse og til DM i oktober på JNT. Der er også afholdt 2 CRI-shows.
Udover det var der NRHA.DK klasser mindre shows dog kun på Sjælland. Forholdene for reining og
western ridning har fået et fantastisk løft på Sjælland i 2017, hvor to store show arenaer med
drømmemål er opført på henholdsvis Tuse Creek Ranch og Kumlegården. Hallen på Tuse Creek Ranch
blev indviet til Tuse Creeks 20 års jubilæumsshow, og det er helt fantastisk at denne hal og det gode
team på Tuse kan trække så mange udlændinge - svenskere, nordmænd og tyskere - til, det løfter
niveauet - stemningen og ambitionerne. Det var efterfølgende med stor beklagelse og medfølelse at
vi modtog meddelelsen om Klaus Ceglareks bortgang. Klaus var med fra starten og en af pionererne,
da reiningen startede op i Danmark og siden hen en af vores største støtter. Æret være Klaus’ minde.
DM
DM havde i 2017 havde en mindre tilslutning end vi har set de seneste år, hvad der lige var grunden
til dette, er svært at pege på, men når vi ikke er flere i sporten mærkes et fravær af 3- 5 ryttere
meget. Heldigvis var der stor opbakning til Open DM-klassen, hvor Rebekka Jensen blev dansk
mester. Nrha.dk vil fortsat gøre OPEN attraktiv for rytterne at ride, her skal være ekstra penge at ride
om, sjov konkurrence og fede præmier, næste år vil DM i øvrigt blive afviklet på Sjælland. DM havde
god pressedækning. Tak til JNT for at afvikle et godt stævne og en sjov rytterfest.
PR og presse
En mulighed der skal dyrkes for at sprede kendskab og viden til vores niche-sport. Det er en af de
måder vi kan vokse på. Der har været omtale i Ridehesten og JydskeVestkysten i forbindelse med DM
i Gråsten. Tuse Creek Ranch var igen i år med på Hestemessen i Hillerød. 2018 byder på WEG i USA,
og skulle vi være i stand til at stille et hold, giver det sædvanligvis også en god pressedækning. Vi har
fået en ny hjemmeside, tak til Anne Schwalbe for et godt arbejde, Ebba har overtaget standings og
det er endnu ikke fuldt kørende, noget der arbejdes på.
Medlemsaktiviteter
I år har foreningen afholdt to FEI shows, et DM med nrha.com klasser og. I forbindelse med
generalforsamlingen sidste år holdt vi et foredrag med Dyrlæge Niels Guss Andersen. Der har været
afholdt en clinic med Kelly Zwiefel på JNT. Vi har holdt flere møder med de nordiske affiliates om et
nordisk stævne, men de planer er pt. lagt i skuffen
Futurity & Derby / Maturity 2017
Der kommer flere og flere føl i vort FDM-program, og at der er åbnet fra udlandet giver vækst.
NRHA.DK Derby champion:
Lars Süchting & JF Whata Ruf Juice (level 2)
Nicoline Andersen Lau & KS Got No Guns (level 1)
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NRHA.DK Maturity champion:
Ditte Poulsen & Mega Be Great, ejer familien Weis (level 2)
Rikke Weis & Roosters Final Pine, ejer familien Weis (level 1)
NRHA. DK Futurity Champion
Ditte Poulsen på Chip Ten Surprize (level 2)
Danskere i udlandet
Ved September Rundown i Sverige vandt Ditte Poulsen og Gunna Outgun Ya det skandinaviske NRHA
Open Futurity med et fantastisk flot ridt og en score på 215.
Økonomi
Ved sidste års gf fik bestyrelsen frie hænder til at holde showstøtte pengene tilbage i tilfælde af der
var brug for dem til vores nordiske mesterskab på Tuse i 2018. Det europæiske council omstødte
beslutningen om at afvikle EM sammen med futurity i Italien i marts og flyttede EM til Kreuth i juli.
Herved blev vores skandinaviske mesterskab klemt datomæssigt, og vi har derfor udbetalt
showstøtte til vores trofaste showarrangører.
NRHA.dk
I år er formand og kasserer på valg, og vi skal have ny formand. Så tak for den tid, der er gået. Det har
været givende og interessant at få lov til at være med til at gøre en forskel for reining i DK i flere år.
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde…
Ad. e) Fremlæggelse af regnskabet
Jette fremlagde Nrha.dks regnskab, og regnskabet viste balance.
Jette fremlagde F.D.M regnskabet, og alle fik en oversigt over årets fordelinger og indbetalinger.
Regnskabet blev godkendt.
Ad. f) Fremlæggelse af plan og budget for det nye år 2018
STRATEGI: vores plan for 2018 holdt ikke, for der bliver ikke Skandinavisk Championship i 2018, men
der bliver EM i Tyskland, og vi håber mange danskere tager af sted. Der skal findes værter til 2019/20
og Danmark vil gerne lægge billet ind på den begivenhed, også efter samme model som sidste –
nemlig en unik mulighed for de nordiske lande om at gå sammen. Det vil den nye bestyrelse arbejde
på. Ditte har travlt i det europæiske council, her er dagsorden nogle gange irrelevant for Danmark,
men det er væsentligt, at vi har en stemme, der høres, og ører der lytter med. Jonna og Ditte deltager
i næste uge i årlige møde i Bruxelles – det var derfor datoen for generalforsamlingen blev flyttet.
Budgettet tager udgangspunkt i de nuværende medlemstal, men jeg foreslår at vi alle tager et ansvar
for at få nye medlemmer. Vi har siden 2015 arbejdet internt på at løfte alle grupperne af reinere i dk,
fra den grønne ryttere, der er tilbudt gratis medlems-clinic, til FEI-stævner til open rytteren, youthcamps med indlagt hygge til vores ungdomsryttere og relevante foredrag for alle. Det er godt for
vores udvikling af forståelse og teknik, men det har ikke løftet vores medlemstal – hvorfor ikke? Det
er vores Achilleushæl, og det skal der arbejdes med. Lad os tage en runde - hvordan blev du reiner?
Hvor mange nye har du fået ind, hvad kan den enkelte gøre?
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Budget 2018

Indtægter

UDKAST
2018

Medlemsskaber og Licens
Ann. & banner

38000
2000

INDTÆGTER I ALT

40000

Udgifter
PR
Brochurer mm
Præmier
( Year
(End Arward )
Show støtte (Danmarks mesterskab)
Show støtte (Øvrige shows)
Show Støtte (FEI)
Medlemsaktviteter
Hjemmeside
Generalforsamling
2018
Repræsentation
Rejseudgifter til NRHA møder etc.
Medl USA
Kontorartikler

2000
0
8000
9000
4000
1500
350
2000
1000
2000
1000
850

UDGIFTER I ALT

31700

ÅRETS RESULTAT

8300

Ad g) Fastsættelse af medlemskontingenter og hesteregistrering
Bestyrelsen foreslår uændret for 2018. Forslaget blev vedtaget
Ad h) Valg af formand og kasserer
På valg:
Formand Annette Andersen, Annette modtager ikke genvalg, bestyrelsen opstiller Niels Mathisen
Kasserer: Jette Ceglarek modtager genvalg
Niels Mathisen blev valgt som formand, og Jette Ceglarek modtog genvalg.
S. 1

Ad. j) Valg af to suppleanter
Supp.: Tine Vangsbo
Supp. Jette Thomsen
Ad. k) Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisorer blev Heidi Nørbæk og Susanne Nielsen
Ad. l) Behandling af forslag fremlagt af bestyrelsen eller rettidig indsendt fra foreningens
medlemmer
Ad. m) Eventuelt
Derefter afsluttes med at hyldes årets Nrha.dk Money earners.
Der uddeles year end awards, flotte show pads med lædergravering sponsoreret af JEKO ved Kathrin
Sedlmeier, af Jonna. Mange tak for det Og årets vindere blev:
Open: Anja Pen
Nonpro : Anja Pen
Prime time: Carsten Kristensen
Rookie: Frida Vangsbo
Youth: Engla Steiner
De flotte dækkener er i år sponsoreret af Horseware, mange tak for det, og de går i 2017 til
Greener Than Grass: Emma Hindhede
Green as Gras Horse: Who Whiz Gunner
Til lykke til alle årets vindere…
Til slut blev en ny målgruppe for tilgang diskuteret, nemlig breddesport I klubberne.
Efter den officielle del af generalforsamlingen overrakte Jette Ceglarek en erkendtlighed til Annette
Andersen som tak for godt formandskab.
Generalforsamlingen sluttede kl. 16.00 i god ro og orden.

_______________________ ________________
Annette Andersen

Jette Ceglarek

___________________
Ditte Poulsen

_________________ _____________________

Jonna McCabe

Ebba Weigelt
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Som afslutning deltes forsamlingen i nogle grupper, som diskuterede hvad der kan gøres for at få
flere medlemmer og flere reining-ryttere. Diskussionen var baseret på nedenstående spørgsmål –
og nedenfor er et bredt udsnit af de forslag/synspunkter, der kom frem ved diskussionen:
Spørgsmål i grupper:
Af hvilken vej blev du selv reiner, gerne ud dyb:
Red western i forvejen?
Kendte nogen?
Søgte selv oplysninger?
Andet?
Har du fået nye reinere til- og hvordan?
Hvorfra kommer nye medlemmer?
Hvordan skal der findes nye?
Hvordan kan vi hver især få nye til?
Hvad vil gøre Nrha.dk mere tilgængeligt?
Har du forslag til forbedringer?
Input:
- bred enighed om såkaldte ’easy-klasser’ – fx kortere/lettere patterns, walk/trot patterns.
Enigheden så stor, at inden generalforsamlingen var slut, havde Ditte og Jonna meldt sig til at lave
patterns til sådanne klasser. Disse easy/low-level klasse skal på programmet i år.
- Disse easy patterns bør også findes til større stævner.
- lave et easy medlemskab til 200 kr.
- mindre stævner, hvor det også er muligt at ride på lånt hest.
- nye ryttere vil ikke køre langt til stævner; nogle har måske ikke mulighed for transport selv o.lign.
- mulighed for at dele hest ved stævner (primært mindre stævner)
- Blue Hills har ingen reining længere ved deres stævner; snakke med Jørgen om at få dem igen?
- professionel video fx på hjemmesiden, emne ”hvad er vor sport?”.
- Hvordan får vi flere ryttere til stævne i udlandet + når ryttere der har redet internationalt og
klaret sig godt, fx Ditte i Oklahoma, vise video fra stævnet på nettet.
- få ryttere, der tidligere har redet, til at komme og fortælle om oplevelsen og stemningen.
- Sponsorer – mere målrettet, se sig om omkring i Europa hvordan man gør.
- måske have nogen udefra til at kigge på, hvordan man kommer i gang.
- opvisninger – fx til messen i Herning.
- På FB – konkurrence om hvem der kan komme med det bedste forslag til, hvad vi kan gøre for at
tiltrække nye medlemmer – for at øge reklame for sporten og også viden om hvad Reining er.
Gevinst til det bedste forslag, fx et dækken el.lign.
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