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REFERAT
fra ordinær generalforsamling i Sønderborg Sportsrideklub
mandag den 25. februar 2019 kl. 20.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af revideret regnskab
4. Fastsættelse af kontingent samt godkendelse af budget
5. Behandling af indkomne forslag
6. Optagelse af æresmedlemmer
7. Kåring af championatsvindere 2018
8. Valg af formand
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af bestyrelsessuppleanter
11. Valg af revisorer
12. Eventuelt
Formanden Nanna Blankschøn 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
Formand Nanna Blankschøn aflagde på vegne bestyrelsen beretning for perioden 23-042018, hvor klubben blev stiftet til 31-12-2018.
Medlemstallet var på ca. 250 og der var ca. 80 elever i elevskolen.
Klubben har 6 ponyer, 2 heste og der er opstaldet ca. 45 pensioner.
Det har været et stort arbejde at få startet klubben op efter Sønderborg Rideklub var
gået konkurs, men alt i alt er tingene lykkedes rigtig fint.

Der har været mange sportslige begivenheder og store stævner fra enkeltstående aftenstævner til store landsstævner og klubben har modtaget meget ros for disse arrangementer.
Formanden takkede alle medlemmer for en god, solid opbakning og opfordrede til, at
alle tog godt imod nye ansigter og at alle følte sig hjemme i deres daglige gang i klubben.
Formandens beretning blev herefter taget til efterretning.

3. Godkendelse af revideret regnskab
Kasserer Monia Siemsen gennemgik det reviderede og underskrevne regnskab, der udviste et samlet underskud på kr. 158.000,00. Det var væsentligt for bestyrelsen, at få
klarlagt, at reelt havde klubben påtaget sig ekstraordinære udgifter som led i den gamle
klubs konkurs på ca. kr. 188.000,00 sammensat af løntilgodehavende for de ansatte, der
var overtaget fra den gamle klub samt et gældsmellemværende med berider, der havde
hjulpet den gamle klub med at finansiere den indvendige ridebane.
Såfremt dette samlede beløb på kr. 188.000,00 ikke var påtaget som en forpligtelse,
ville overskuddet på den ordinære drift havde været på ca. kr. 30.000,00.
Efter en meget fin regnskabsgennemgang var der lejlighed til spørgsmål, hvorefter
regnskabet blev enstemmigt godkendt med applaus.

4. Fastsættelse af kontingent samt godkendelse af budget
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.
Efter Monia Siemsen havde gennemgået budgettet, blev kontingent samt budget enstemmigt godkendt med applaus.

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

6. Optagelse af æresmedlemmer
Formand Nanna Blankschøn og kasserer Monia Siemsen bad tidligere formand Inger
Løvschall, Mads Frederiksen, Arne Dau Andersen samt Claus Plum at træde nærmere.
Bestyrelsen havde valgt at indstille, at de fire gamle medlemmer af Sønderborg Rideklub
for deres store indsats i den gamle rideklub skulle optages som æresmedlemmer.
De fire æresmedlemmer blev, efter en overrækkelse af buket ,valgt som æresmedlemmer med applaus.

7. Kåring af championatsvindere 2018
ad dressur C hest - Christine Marie Senger - Baccara B - 204 point
ad dressur C pony - Emilie Dau Thomsen – Egeballes Rolex - 264 point

ad dressur D hest - Sasha Thaves Andersen - Darko W - 13 point
ad dressur D pony - Bjørk Jefsen - Mygindlunds Marco - 87 point
ad spring C hest - Caroline Schütt Schultz Lillestaruphøj Cassiopeia - 189 point
ad spring C pony - Laura Holk Præstemarkens Cheval - 28 point
ad spring D hest - Caroline Schütt Schultz Lillestaruphøj Cassiopeia - 10 point
ad spring D pony - Liv Deutschbein - Chanel - 5 point
Alle championatsvinderne blev tildelt en buket og et stort tillykke.

8. Valg af formand
Formand Nanna Blankschøn var, jf. vedtægterne, ikke på valg.

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Kasserer Monia Siemsen var på valg og modtog ikke genvalg.
Næstformand Lotte Schultz var på valg og modtog ikke genvalg.
Henriette Sonne Laue var ikke på valg.
Hanne Holk var ikke på valg.
Fra salen blev foreslået Dorte Holdt Hansen samt Annette Huess Jensen.
Dorte Holdt Hansen samt Annette Huess Jensen blev enstemmigt valgt.

10. Valg af bestyrelsessuppleanter
Rina Andersen blev valgt som 1. suppleant og Bianca Jefsen som 2. suppleant.

11. Valg af revisorer
Bestyrelsen foreslog genvalg af Sønderjyllands Revision, der blev enstemmigt genvalgt.

12. Eventuelt
Det blev foreslået, at det blev koordineret, samtidig med opkrævning af kontingenter i
rideklubben og ridecentret, at der skulle udsendes kontingentopkrævninger til SØR’s
Venner, således der kunne opnås flere medlemmer der.
Herudover intet.

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

Claus Plum
dirigent

