Referat af generalforsamling i SRV den 12. Marts 2017 kl. 15.00
1. Valg af dirigent.
Gerhard blev valgt og konstaterede at der var lovligt indkaldt.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
Anja aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen blev godkendt.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Det er bestyrelsens mål, at klubben skal dække de mange forskellige sportsgrene i klubben
(dressur, spring, voltige og distance) og det afspejler sig i regnskabet. I løbet af foråret arbejdes
der på en ny model for at vise regnskabet mere overskueligt.
Gerhard gennemgik regnskabet. Overskuddet på 97.000 skyldes ændringer i tildeling af
sponsorat(spiltilskud), der i 2016 er blevet udbetalt som et engangsbeløb og ikke som de tidligere
år månedsvis. Der er således penge til at betale klubbens udgifter i første halvår, indtil vi
forhåbentlig modtager sponsoratet(spiltilskuddet). Det burde betyde mere luft i regnskabet, men
Der er to større ting i vente; etablering af nyt ridehus og ”reparation” af ridebund i det eksisterende
ridehus. Det kan forventes, at det vil betyde nogle udgifter for klubben. Udgifter i forbindelse med
voltigestævner er ikke en del af klubbens økonomi. Dele af udgifterne i forbindelse med
voltistævnedeltagelse kan være tilskudsberettiget, f.eks. opholdsudgifter, hvorfor det kan være en
fordel af disse udgifter går ind over klubbens økonomi.
Regnskabet blev godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet fastholdes.
5. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår, at klubbens vedtægter ændres i henhold til vedhæftede (ændringer er
markeret med gult). Anja gennemgik ændringerne.
Bestyrelsen fremlagde til debat, at man skal kunne få refunderet en del af sin
kontingentindbetaling, hvis man melder sig ud af klubben i løbet af året. Generalforsamlingen
besluttede at man fortsat betaler kontingent for et år ad gangen og at det ikke er muligt at få
refunderet noget, selv om man melder sig ud i løbet af året.
6. Valg af formand.
Anette Krarup er på valg og genopstiller ikke.
Anja Hagelberg er pt. fungerende formand og opstiller som formand og blev valgt.
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Karen Madsen er på valg og genopstiller ikke. Christine Cleemann er på valg og genopstiller ikke.
Anja Hagelberg er på valg og genopstiller.
Jesper Askbo, Maria Frimark(for 1 år) og Lotte Hillers(for 1 år) blev valgt til bestyrelsen.
Klubben er afhængig af, at der er en bestyrelse. Derfor er klubben afhængig af, at der er folk, der
vil gå ind i bestyrelsen. Der er et ønske om at flere forældre til børn i rideklubben stiller op til
bestyrelsen.
Lotte Hillers og Maria Frimark stiller op for et år med det ønske, at forældre til børn i rideklubben
stiller op til bestyrelsen ved generalforsamlingen til næste år.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Bettina Gregersen genopstiller. Naja Noe-Nyegaard genopstiller.
Begge blev valgt.
9. Valg af 1 juniorrepræsentant og1 juniorsuppleant.
Caitlin Graham-Pedersen er på valg og genopstiller. Iben Dines Pedersen er på valg og kan ikke
genvælges.
Caitlin Grahm-Pedersen og Catrine Graham-Petersen blev valgt som henholdsvis
juniorrepræsentant og juniorsuppleant.
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Da Lotte Hillers træder ind i bestyrelsen kræver det en ny revisor.
Karen Madsen blev valgt som revisor og Gitte Brink blev valgt som revisorsuppleant. Det blev
besluttet, at det ikke er nødvendigt med to revisorer.
11. Eventuelt.
Der var intet til eventuelt.
Efter generalforsamlingen var der fordeling af vandrepokaler. Pokalerne gik til:
Voltigeringspokal til 1. Holdet.
Dressurpokal pony til Ellen Larsen
Distancepokal til Hanne Hansen
Dressurpokal hest til Gitte Brink
Springpokal hest Michael West
Fighterpokal Lizette Knudsen

Konstituering af bestyrelsen
Formand Anja Hagelberg
Næstformand Jesper Askbo
Kasserer Gerhard Jensen

