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

REFERAT
fra ordinær generalforsamling i Sønderborg Ridecenter
mandag den 25. februar 2019 kl. 20.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab og budget fremlægges til godkendelse
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsen
7. Valg af suppleant
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt
Formand Bent Schultz bød velkommen.

1. Valg af dirigent
Advokat Claus Plum blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet og beslutningsdygtig med sket annoncering i Ugeavisen, opslag på
hjemmesiden samt facebook.
Ingen gjorde indsigelse mod den skete indvarsling.
2. Bestyrelsens beretning
Formand Bent Schultz aflagde bestyrelsens beretning i det forgangne år, der havde været præget af, at ridecenteret’s lejere – den gamle Sønderborg Ribeklub – var gået kon
kurs, men uagtet dette, vat året gået tilfredsstillende.
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

3. Godkendelse af revideret regnskab
Regnskabet blev gennemgået af kasserer Shila Siemsen. Som meddelt i beretningen var
årets resultat præget af, at der manglede et par måneders husleje i forbindelse med
Sønderborg Rideklubs konkurs.

På det grundlag har der ikke været råd til at anvende de samme midler til vedligehold.
Årets resultat lød på kr. 68.600,00.
Regnskab og budget var underskrevet af bestyrelsen.
Regnskab og budget blev herefter endelig godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent samt godkendelse af budget
Bestyrelsen indstillede, at kontingent forblev uændret, hvilket blev godkendt af generalforsamlingen.

5. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse
På valg var Shila Siemsen, der var villig til at modtage genvalg og Preben Lau, der ikke
modtog genvalg.
Fra salen blev Jonna Senger foreslået.
Herefter blev Shila Siemsen genvalgt og Jonna Senger blev nyvalgt.

7. Valg af suppleant
Annette Krogh Bendixen blev genvalgt enstemmigt.

8. Valg af revisorer
Bestyrelsen indstillede, at Sønderjyllands Revision blev genvalgt, der blev enstemmigt
genvalgt.
9. Eventuelt
Intet.
På det grundlag blev generalforsamlingen ophævet og dirigenten takkede for god ro og
orden.

Claus Plum
dirigent

