Referat fra stiftende generalforsamling
Mødedato:

Tirsdag, den 15. december 2020, kl. 19:00

Mødested:

On-line via Zoom

Udsendt:

Den 16. december 2020

Deltagere:

Alle TREC Ambassadører fra DRF er orienteret og inviteret.
Gry Albrechtsen
Christina Svensen
Lisa Kjer Andersen
Liselotte Frederiksen
Lotte Jespersen
Lisbeth Arredondo
Helle Vistisen
Dorte Tang Møller
Finn Märcher

Afbud:
Dagsorden:

Berte Asmussen

Maria Juul Rasmussen
Hanne Møller
Lotte Gilstrøm
Helene Saltoft
Christian Madsen
Annalise Teglgård
Lene Jacobsen
Rikke Hauge
Birgitte Kronborg

Cecilie Schrøder Jensen
Betina Lynnerup Warming
Sarah Høegh Petersen
Birgitte Rosengaard Nordstrøm
Kickan Horten Utzon
Sabine F. L. Hougaard
Helene Vagnsø Wengel
Tina Kofoed Foldager

Simone Hvid Nielsen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af stemmetællere
Formål og visioner for TREC Danmark
Gennemgang og afstemning om vedtægter
Gennemgang af budget
Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
Valg til bestyrelse*
Formand: Tina Foldager - vælges for 2 år (til forår 2023)
Kasserer: Birgitte Kronborg - vælges for 1 år (til forår 2022)
To bestyrelsesmedlemmer: Finn Märcher og Lotte Frederiksen - vælges for 2 år (til
forår 2023)
Et bestyrelsesmedlem Helene Saltoft - vælges for 1 år (til forår 2022).
9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
Suppleant: Sarah Petersen - vælges for 2 år (til forår 2023)
Suppleant: Jens Højberg - vælges for 1 år (til forår 2022)
10. Valg af revisorer
Revisor: Birgitte Nordstrøm - vælges for 2 år (til forår 2023)
Revisor: - vælges for 1 år (til forår 2022)
11. Udvalg
12. Eventuelt
* Kandidater til bestyrelsen opstiller som én samlet pakke. Hensigten er ikke at
udelukke andre fra at deltage i arbejdet, men at give TREC Danmark den bedst
mulige start, i forhold til de mange administrative tiltag, der er nødvendige i
opstartsfasen. Vi har afholdt en del møder og gjort mange forberedelser for at
sikre, at TREC Danmark er klar til 1. januar 2021.

1. Valg af dirigent v/Tina Foldager
Arbejdsgruppen foreslog Lotte Frederiksen, som blev valgt enstemmigt.
2. Valg af referent
Arbejdsgruppen foreslog Finn Märcher, som blev valgt enstemmigt.
3. Valg af stemmetællere
Arbejdsgruppen foreslog Birgitte Nordstrøm og Helle Vistisen, som blev valgt
enstemmigt.
Der var 23 pc-kameraer tilsluttet med i alt 26 deltagende TREC ambassadører +
Helenes Jakob til at stifte foreningen.
4. Formål og vision for TREC Danmark
Tina Foldager fra Arbejdsgruppen orienterer om, at baggrunden for den nye forening er,
at DRF har nedlagt TREC som disciplin. Den ny foreningen skal fremover alene
fokusere på TREC bla. med en hjemmeside, hvor man kan finde oplysninger og
information om TREC Danmark og foreningens aktiviteter. Arbejdsgruppen får meget
brug for hjælp, da de ikke kan organisere alt alene.
Det skal være spændende at ride TREC.
Vi skal have aktiviteter, der giver lyst til at prøve TREC.
Vi skal styrke og dyrke det sociale aspekt i foreningen, så det er et godt sted at være.
Vi skal fremme TREC på alle niveauer.
Vi arbejder på at blive medlem af DGI og FITE.
DRF betaler kontingent til FITE i 2021. Vi har fået lov til at bruge alt materialet fra
DRF.
Spørgsmål Hanne Møller: Tager I højde for de internationale ryttere?
Svar Tina: Lad os svare, når vedtægterne skal vedtages for der vil det fremgå.
5. Gennemgang og afstemning om oplæg til vedtægter
Bestyrelsens oplæg til vedtægter blev oplæst paragraf for paragraf og deltagerne blev
spurgt, om de kunne godkende de forslåede tekster.
Flere paragrafer blev debatteret, hvor efter tekster blev tilpasset, fjernet og tilføjet
undervejs.
Flere af spørgsmålene blev besvaret med, at ”dette hører ikke til i vedtægterne, men
derimod i en kommende Forretningsorden, som bestyrelsen skal udarbejde, ligesom de
skal fordele arbejdsopgaverne mellem sig.
Se foreningens vedtægter.
6. Gennemgang af budget
Birgitte Kronborg fremlagde og gennemgik oplæg til budget, som blev vedtaget af
deltagerne.
Forklaring

Indtægter
Indmeldelsesgebyr
Kontingent
Startgebyr*
Sponsor indtægt

12.500,00 250 kr. per voksen aktivt medlem. Passive medl. 50 kr.
27.000,00 Forslag punkt 7
50.200,00 Startgebyr ser herunder, 750 starter
0,00

Indtægter i alt

89.700,00

Udgifter
Rosetter
FITE medlemskab
DGI
Arbejdsskadeforsikring
Klubmodul Hjemmeside opstart
Klubmodul per måned
dk hostmaster
Hosting (simply.com)
Bank
Kørsel
FITE Generalforsamling
Int. dommertrænerkursus
Dommerkurser
Cups, præmier
Porto
Opsætning logo tryk rosetter
Opsætning logo tryk tøj

15.000,00
0,00
0,00
6.000,00
3.748,75
0,00
50,00
450,00
6.000,00
5.000,00
4.000,00
10.000,00
2.000,00
10.000,00
1.000,00
1.500,00
2.900,00

Udgifter i alt

63.248,75

Overskud

26.451,25

750 starter 20 kr.***
DRF betaler for 2021 (ca. 3.400 kr.)
Ved medlemskab af DGI = 400 kr. + 5 kr. medlem

Gratis indtil 100 medlemmer
www.trec.dk
Næste år 900 kr.
Anslået opstart og årsgebyr. Kasserer undersøger markedet.
Møder, intro., etc.
Forventes i Tyskland sammen med VM
Pt. Italien sidste weekend i februar?

Dorte T. Møller, grafiker, vil gerne sponsorere dette u/b.
Fx FREKA hjemmeside

*Oplæg til startgebyrer
Ikke
Klasse
Medlemmer medlemmer
T00 - T5
25 kr.
50 kr.
T10 - T20
50 kr.
100 kr.
T25 - T40
100 kr.
200 kr.

7. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr,
Birgitte Kronborg fremlagde og gennemgik oplæg til kontingent og indmeldelsesgebyr.
Indmeldelsesgebyr for passive støttemedlemmer tilføjet.
Indmeldelsesgebyr for aktive: 250 kr. voksen (>18 år)
Indmeldelsesgebyr for passive: 50 kr. voksen (>18 år)
200 kr./år for 0-14 år
300 kr./år for 15-24 år
400 kr./år for >25 år
200 kr./år for passive støttemedlemmer
Maria: Det er prioriteret, at det skal være billigt at starte de små klasser, for at få så
mange med som muligt.
Deltagelse i Cups m.v. kræver medlemskab.
Deltagerne godkendte oplægget med ændringer med én deltager som stemte i mod
forslaget.

8. Valg til bestyrelse
De opstillede blev valgt enstemmigt.
Formand: Tina Foldager - vælges for to år (til forår 2023)
Kasserer: Birgitte Kronborg - vælges for et år (til forår 2022)
To bestyrelsesmedlemmer: Finn Märcher og Lotte Frederiksen - vælges for to år (til
forår 2023)
Et bestyrelsesmedlem Helene Saltoft - vælges for et år (til forår 2022).
9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
De opstillede blev valgt enstemmigt.
Suppleant: Sarah Petersen - vælges for 2 år (til forår 2023)
Suppleant: Jens Højberg for 1 år (til forår 2022)
10. Valg af revisorer
De opstillede blev valgt enstemmigt.
Revisor: Birgitte Nordstrøm - vælges for 2 år (til forår 2023)
Revisor: Betina Vammen vælges for 1 år (til forår 2022)
11. Udvalg
Dirigenten motiverede en række forslag til udvalg, som arbejdsgruppens umiddelbart
havde identificeret og opfordrede til at alle kunne byde ind med flere forslag til udvalg.
Udvalg
Eliteudvalg
Rideskole og juniorer
Stævneudvalg
Stævnekoordinering
Undervisning
Kursus inkl. on-line
Sekretariat
Sponsor
Ridelejr

Hanne Møller,
Lotte G, Lotte J.,Sarah Petersen
Hanne Møller, Maria, Lisbeth Arrodondo, Helle
Vistisen, Christian Madsen
Christian
Hanne og Sabine H
Lotte F., Lisa, (QGIS Sabine)
Betina Warming, Lotte G.
Berte
Lotte J

Den nyvalgte bestyrelse lovede at lave et kommissorium for hvert udvalg, som sendes til
alle medlemmer.
12. Eventuelt
•
•
•
•
•
•

Lisa: Hvornår kan man melde sig ind? Inden nytår.
Hvad med uddannelse af dommere fremadrettet? På samme vis som i DRF.
Maria: Stævne ser umiddelbart billigere end fx military. Men der vil blive
differentierede og stigende priser/startgebyrer.
Lisa: Kan en sponsor øremærke et beløb til deltagelse i EM og VM? Ja.
Lisbeth: Hvad med PTVinter-Cup finalen. Vil den nye forening afholde? Maria
afholder finalen i år i DRF regi for Øst.
Maria: Laver video til den ny kanal på YouTube
Jens tilbyder at sponsorere 5.000 kr.

