Huholt, den 11. marts 2020
Sønderborg Sportsrideklubs (SØS - 39526301) Ordinære generalforsamling 2020
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.
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 kontingent kategorier. Der vil fremover være
en ny kategori – Stævne medlemskab til 300,- kr. pr. medlem. Det er for ryttere der blot
ønsker en klub de kan skrive vores klub på, når de melder sig til stævner.
b. Budgettet blev fremlagt.
c. Det blev pointeret, at budgettet afspejlede den nuværende situation, hvor Covid-19
restriktioner bevirker vi fortsat er begrænset i hvilke aktiviteter der må afvikles. Det er dog
klubbens forhåbning, at der vil være muligheder for flere aktiviteter i løbet af sommeren og
hen over efteråret.
d. Budgettet blev godkendt
5) Behandling af indkomne forslag
a. Formanden meddelte, at der var ingen indkomne forslag.
6) Valg af formand (hvert andet år, lige år)
a. Ikke på valg i 2021.
7) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
a. På valg er, Joan Held, Dorthe Kjær Holdt-Hansen, Lisbeth Marcussen, Ingen ønsker genvalg.
b. Valgt til Bestyrelsen blev:
i. Rene Kjær Elsner, Lisa Andersen Dynweber, Josefine Kirstine Pedersen Gade.
8) Valg af suppleanter til bestyrelsen (årligt).
a. Der var ingen suppleanter.
b. Som Suppleant blev Hanne Holck og Annika Hansen valg ind.
9) Valg af minimum 2 revisorer og minimum en suppleant
a. SØS foreslog genvalg af Sønderjyllands Revision, og som intern revisor Monia Siemsen

10) Eventuelt
a. Her under blev det offentliggjort hvem der havde vunder klubbens championater for 2020.
b. I dressur for pony, ved C-stævner og højere er det Bjørk Schmidt Jefsen
c. I dressur for hest, ved C-stævner og højere er det Christine Marie Senger.
d. I spring for pony, ved C-stævner og højere er det Liv Deutschbein K. Iversen
e. I spring for hest, ved C-stævner og højere er det Caroline Schütt Schultz
f. I spring for hest, ved D-stævner er det Sasha Thaves Andersen
g. I spring for pony, ved D-stævner er det Line-Olivia Spornberger

Dirigent

Torben Dynweber

