Advokaterne
Kongevej 64
6400 Sønderborg
Tlf.nr. 74 43 43 63
J.nr. 80016 CP/SC

REFERAT
fra ordinær generalforsamling i SØR’s Venner
mandag den 25. februar 2019 kl. 19.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Fastsættelse af kontingent
8. Eventuelt
Formanden bød velkommen.

1. Valg af dirigent
Advokat Claus Plum blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning
Formandens beretning blev afholdt af Maria Elsner, suppleret af René Kjær Jensen.
Som led i beretningen blev det gennemgået, at der var taget nyt tiltag udarbejdelse af
nyesponsorpakker og materiale, der kunne hjemtages og hele sponsorarbejdet var blevet revurderet og ville blive igangsat på ny.
Formandens beretning blev herefter taget enstemmigt til efterretning.

3. Aflæggelse af regnskab
René Kjær Jensen gennemgik regnskabet.
Resultatet var tilfredsstillende, men der blev efterlyst nye sponsorer med henblik på at
skaffe midler til at hjælpe klubben.

Regnskabet blev herefter endeligt enstemmigt godkendt.
4. Indkomne forslag
Bestyrelsen havde fremsat forslag om at konsekvensændre vedtægten, således der i
vedtægtens §§ 1, 2, 8, 10 og 11 i stedet for ”Sønderborg Rideklub” kommer til at stå
”Sønderborg Sportsrideklub”.
Salen ønskede ligeledes, at navnet ”SØR’s Venner” blev ændret til ”SØS’ Venner” (Sønderborg Sportsrideklubs Venner).
Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget og det påhviler bestyrelsen at revidere vedtægten og få denne underskrevet af den samlede bestyrelse på førstkommende
bestyrelsesmøde.

5. Valg af bestyrelse
Bestyrelsesmedlem Lea Mühle stillede ikke op til genvalg.
Som nyt bestyrelsesmedlem blev fra salen foreslået Louise Birk Thomsen, der blev enstemmigt genvalgt, således bestyrelsen herefter består af:
Maria Elsner
René Kjær Jensen
Louise Birk Thomsen

6. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog genvalg af Christel Lunding, der enstemmigt blev godkendt.

7. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 150,00 for medlemmer, der ikke er medlem
af Sønderborg Sportsrideklub / Sønderborg Ridecenter og kr. 90,00 for medlemmer af
Sønderborg Sportsrideklub / Sønderborg Ridecenter.
Kontingenterne blev enstemmigt vedtaget.

8. Eventuelt
Intet.

På det grundlag blev generalforsamlingen ophævet og dirigenten takkede for god ro og
orden.

Claus Plum
dirigent

