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REFERAT
fra ordinær generalforsamling i Sønderborg Sportsrideklub
mandag den 20. februar 2020 kl. 20.00
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
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. Kåring af championatsvindere 2019
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af bestyrelsessuppleanter
9. Valg af revisor
10. 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 af bestyrelsen beretning.
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 godt år specielt på det sportslige område, med mange stævner.
Belægningen i stalden var fornuftigt.
Formandens beretning blev herefter taget til efterretning af forsamlingen.

3. Godkendelse af revideret regnskab
Kasserer Joan Hell gennemgik foreningens regnskab.
Foreningens regnskab udviste et overskud på driften på ca. kr. 215.000,00. Året før har
der været et driftsunderskud på minus kr. 158.000,00, altså et væsentligt bedre driftsresultat.
Driftsresultatet blev af bestyrelsen forslået overført til egenkapital, der således på det
grundlag blev positiv med kr. 56.571,00 mod negativ egenkapital i 2018 på kr.
158.784,00. En væsentlig forbedring.
Regnskabet blev af forsamlingen godkendt enstemmigt med applaus.

4. Fastsættelse af kontingent samt godkendelse af budget
Joan Hell gennemgik budgettet og redegjorde herfor, og foreslog på bestyrelsens vegne
uændret kontingent fastsættelse.
Kontingent og budget blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

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

6. Kåring af championatsvindere 2019
ad dressur C hest - Christine Marie Senger
ad spring C hest - Caroline Schütt Schultz
ad dressur D hest - Sasha Thaves Andersen
ad spring D hest – Ingen vinder
ad dressur C pony - Bjørk Schmidt Jefsen
ad spring C pony - Laura Holk
ad dressur D pony – Theresa Dalsgaard
ad spring D pony - Liv Deutschbein Kragh Iversen

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Formand Nanna Blankschøn var på valg og modtog genvalg.
Nanna Blankschøn blev enstemmigt valgt med applaus.
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Hanne Holk havde ikke ønsket at stille op til genvalg.
Bestyrelsen foreslog følgende nye medlemmer til bestyrelsen, Monia Siemsen, Emma
Glud Jørgensen og Maria Elsner Christensen.
Vedtægterne fastlægger at bestyrelsen skal være på mindst 5 og højst 7 personer.

På det grundlag blev de 3 forslået bestyrelsesmedlemmer valgt enstemmigt med applaus.

8. Valg af bestyrelsessuppleanter
Lisbeth Marcussen og Louise Thomsen blev valgt som suppleanter med applaus.

9. Valg af revisor.
Sønderjyllands Revision blev genvalgt.

10. Eventuelt
Det blev foreslået, at man skulle sørge for at have ensartede regler, der blev kommunikeret ud.
Der var ønske om en bedre kommunikation.
Der blev drøftet at foldene var for bløde, og om der kunne gøres noget ved det.
Der blev også drøftet, om man skulle overveje at få en ny hø-leverandør, da nogen synes der var for meget skidt i det hø, der blev leveret.
Frivillighedsgebyret ønskede man, at der skulle ses på endnu engang.
Der blev spurgt til, hvad der ville blive gjort ved undervisningssituationen, da den daglige leder Mikael Ketelsen med kort varsel var stoppet.
Nanna Blankschøn redegjorde for, at man arbejdede på højtryk for at kunne kommunikere en ny løsning ud.
Der blev stillet ønske om en bedre kommunikation og hurtigere kommunikation fra bestyrelsens side evt. på Facebook.
Der blev fremsat ønske om, at regnskab og budget til den kommende års generalforsamling, skulle være tilgængelig for medlemmerne inden selve generalforsamlingen.
Fra salen blev der tilbudt fra Cristina Clausen, at hun gerne ville assistere med hjemmesiden og en opdatering heraf.

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

Claus Plum
dirigent

