Huholt, den 14. marts 2022
Sønderborg Sportsrideklubs (SØS - 39526301)

Ordinære generalforsamling

Formanden for SØS Nanna Blankschøn bød velkommen, og foreslog Torben Dynweber til
dirigent for generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1) Valg af dirigent
a. Torben Dynweber
2) Bestyrelsens beretning
a. Bestyrelsens beretning blev aflagt og herefter taget til efterretning.
3) Godkendelse af revideret regnskab.
a. Det reviderede regnskab blev gennemgået af SØS’s kasserer. Der var
opmærksomhedspunkter i forhold til medlemmer, stalddrift og stævner.
b. Såfremt man ønsker regnskabet til nærmere gennemgang, kan man henvende sig til
bestyrelsen, der gerne fremsender en kopi.
c. Regnskabet blev godkendt af de fremmødte.
4) Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget.
a. Klubben foreslog uændret for de nuværende kontingentkategorier.
b. Budgettet blev fremlagt.
c. Det blev pointeret, at budgettet afspejlede den nuværende situation, hvor
eftervirkningerne af covid-19 samt krigen i Ukraine bevirker at vi har nogle priser, som
stiger løbende. Det er klubbens forhåbning, at der vil være muligheder for at nå samme
aktivitetsniveau, som før covid-19.
d. Budgettet blev godkendt
5) Behandling af indkomne forslag
a. Formanden meddelte, at der var ingen indkomne forslag.
6) Optagelse af æresmedlemmer

a. intet at optage
7) Kåring af championats vindere
a. Her under blev det offentliggjort hvem der havde vunder klubbens championater for
2021.
8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
a. På valg er Maria Kjær Elsner og Emma Glud Ingen ønsker genvalg.
b. Lisa Andersen Dynweber vælger at træde ud af bestyrelsen.
c. Valgt til Bestyrelsen blev: Joan Andersen, Anette Holm, Tayna Foss og Jannie Hansen
9) Valg af formand (hvert andet år, lige år)
a. På valg Nanna (modtager ikke genvalg).
b. Nanna vælger at tage 1 år mere, men med krav om at i løbet af året skal der findes en
afløser.
10) Valg af suppleanter til bestyrelsen (årligt).
a. Der var ingen suppleanter.
b. Som Suppleant blev Annika Hansen og Lotte Schultz valg ind.
11) Valg af minimum 2 revisorer
a. SØS foreslog genvalg af Sønderjyllands Revision, og som intern revisor Monia Siemsen
10) Eventuelt
a. Et ønske var en kalender for hallen på hjemmesiden
b. Facebookgrupper bliver gjort tydeligere i forhold til brugen af dem

