Referat Toppurs generalforsamling 25. oktober 2017
Knap 50 medlemmer af Toppur var mødt op til årets generalforsamling.
1. Steen blev valgt som dirigent og undertegnede som referent.
2. Jette berettede om året der er gået i Toppur.
Hun takkede de forskellige udvalg for det store stykke arbejde, de hver især gør. Her blev nævnt
DM i Alrid og Østjysk mesterskab som værende nogle store arrangementer, som der er lagt mange
timer i. Skovtursudvalget fik også ros for alle de fine ture, der arrangeres rundt i det østjyske
terræn.
Juniorudvalget fik også ros for et vellykket arrangement og der er mange flere på vej.
Avlsudvalget har haft det lidt svært i år, avlsdagen blev aflyst. Iben Tiufkjær forsøgte med et par
arrangementer, dog kun det første blev afviklet.
Helene Soelberg gør et stort stykke arbejde med Toppurnyt, det fornemmes at bladet er
medvirkende til, at vi har så mange medlemmer, selvom der er en del vi aldrig ser til
arrangementer. Mange andre klubber sender blot en infomail.
Hanne Kristensen har lavet nye farvearmbånd til brug ved stævner, da hun synes de gamle så lidt
slidte ud. Tak for det.
Jette takkede også alle de andre der igennem året har givet en hånd med ved diverse
arrangementer. Dette arbejde er medvirkende til Toppurs eksistens.
Jette berettede derefter om de enkelte arrangementer.
Kursus med Sys Pilegaard var først på året en succes, men interessen har været lidt dalende i løbet
af året, som det er set mange gange tidligere I forløb med andre undervisere. Dog forsøges endnu
en kursusrække henover vinteren med hende.
Der blev forsøgt afholdt kursus med Jón Stenild, dog ikke tilstrækkelig interesse herfor.
Juleturen var et tilløbsstykke med 52 tilmeldte, der kom endda nye medlemmer sidst på året netop
for at de kunne deltage i juleturen.
Kursus med Eyjolfur i januar var også en succes med fyldt kursus.
Kursus for skovtursryttere med Lotte Lassen var også en succes, gentages i november.
Juniorarrangement i foråret med agility, var en kæmpe succes både for børn og forældre.
Igennem hele året har der være forskellige arrangementer i tilknytning til Alrid – Tips og tricks til
dressur, springundervisning. De har alle været med en del deltagere.
I tillæg til Jettes beretning fortalte Hanne om ØM på Birkegaarden med knap 100 deltagere. Stor
ros fra både dommere og deltagere. Det er derfor allerede booket igen til næste år samme sted,
med samme dommerhold og 2. weekend i juni 2018. Der mangler dog nogle hjælpere, så Nadia
fortalte lidt om, hvad det vil sige at være hjælper til et stævne.
Steen fortalte også om skovtursudvalgets arbejde. Der er stor tilslutning til alle ture og med
overskud på stort set dem alle. Interessen for fællestransport er faldende. Steen fremlægger som

altid med diverse statistikker, så det fremgår da også at fremmødet på skovturene på årsbasis er
fordoblet på de sidste 7 år. I år svarer det til at 36 % af medlemmerne har deltaget på turene. Han
opfordrede dog til at flere af de yngre medlemmer melder sig på turene.
Pia Dora fortalte om DM i alrid, der var en succes. Stor ros til Louise og Tom og Niels for det kæmpe
arbejde de lagde i banebygningen. Pia fortalte også at Alrid trods et meget vådt underlag blev
gennemført uden skader!. Hun takkede også de mange frivillige, der gav et nap med derude. Der
ligger et link på Toppurs facebook side fra TV2 Østjylland med reportage derfra.
Der blev afviklet et foredrag om foder med Maja fra Hippolyt, god tilslutning og lignende bliver
gentaget i 2018.
3. Forelæggelse af regnskab
Det blev i 2016 besluttet, at der skulle bruges nogle penge i 2017 – det er ikke rigtig lykkedes.
DM i Alrid og ØM har begge givet store overskud med mange sponsorer og har været medvirkende
til et langt større overskud end forventet for året. Anni og Frede Lybech har bla. givet et sponsorat
ifm. Alrid for det flotte arbejde der gøres- stor applaus til dem.
Klubben har nu en egenkapital på 310.000 kr.
Regnskabet blev godkendt.
4. Næste års budget + fastsættelse af kontingent
Der budgetteres med et underskud næste år på 30.000 kr og der indkøbes nye telte til brug ved
stævner/Alrid.
Kontingent fastholdes.
5. Behandling af indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.
6. Valg af formand
Jette modtager genvalg – og blev genvalgt med stor applaus.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Jeanette Jernholm: ønsker ikke genvalg
Stine Deuleran: udtrådt af bestyrelsen -Hanne Høgsberg Hansen er kommet ind.
Karsten Koch: Ønsker genvalg
Rikke Bolther: Ønsker genvalg
Karsten og Rikke blev valgt og i stedet for Jeanette blev Charlotte Swanepool, valgt ind. Tillykke til
dem.
8. Valg af suppelanter
Her blev Dorte Præstholm Schneider og Helene Ulriksen foreslået af bestyrelsen. Begge modtog
valget.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Lene Steen og Eva Kaas-Petersen blev foreslået af bestyrelsen og begge modtag valget.
10. Diskussion af næste års program

Bestyrelsen vil gerne genoptage klubaftnerne, men mangler et sted at være.
Gitte Johansen vil gerne have et uvildigt foderkursus evt. Eric Clausen blev foreslået eller Hest og
hundes helse.
Anne Due spurgte om der kunne være interesse for et Biothane kursus?
Der blev drøftet, at hvis man deltager på skovtur, men ikke er medlem, så er det dobbelt pris for
arrangementet.
Der efterspørges om juniorer kunne være hjælpere ved ØM. Dette samarbejde er allerede i gang
mellem stævne – og junior udvalgene.
Lilian Johansen foreslår et avlsarrangement i samarbejde med Ganti. Det har allerede været i gang
med tidligere arrangementer. I 2018 forsøger Toppur sig med følshow på Birkegaarden.
11. Evt.
Hanne orienterer om klubudvalgsmøde, der er nogle ændringer ift. afvikling af stævner/dommere.
Ulla Stephansen orienterer om møde i klubkomiteen – der er bindeledet mellem klubberne og DI.
Det er bla. også klubkomiteen der afvikler Aktivitetsugen i Kompedal hvert 2. år. Der er valg dertil
ifm .DI´s generalforsamling d. 26.nov. For yderlige info om komiteens arbejde kan Ulla kontaktes via
DI´s hjemmeside.
Stine Deuleran og Jeanette Jernholm takkes for deres arbejde i bestyrelsen.
Steen Lund-Thomsen afgiver sin plads i skovtursudvalget til Louise Bruun. Han takkes for sit
mangeårige seriøse arbejde hermed.
Årets rytter blev Iben Tiufkjær for alsidige deltagelse i både skovture, stævner og Alrid.
Årets Junior blev Clara Lindballe forLigeledes en alsidig deltagelse i både vesterhavstur, Alrid ( alle 5
dicipliner gennemført!!) og undervisning.
Årets teamplayer blev Eva Kaas-Petersen og Daniel Kaas-Petersen for deres store indsats ifm. ØM
på trods af at de ikke er ryttere.
Årets flodhest blev Jane Præstholm og René Schneider fordi de begge havde liiidt problemer med
at tyde nogle skilte ifm. parkering ved ØM!!
Mvh.
Dorte Præstholm Schneider

