Solrød Rideklub generalforsamling 27.02.2018
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Fejring af championats vindere 2017
Fejring af æresmedlemmer 2017
Valg af dirigent
Formandens beretning
Godkendelse af regnskab for 2017
Fastsættelse af kontigent
Indkomende forslag
Valg til bestyrelsen
a) Formand vælges for 2 år (Helle er villig til genvalg)
b) Bestyrelsesmedlem vælges for 2 år (Iben er villig til genvalg)
c) Bestyrelsesmedlem vælges for 2 år (Søren er villig til genvalg)
d) En suppleant til bestyrelsen
9) Valg til sportsudvalg
10) Valg til cafeteriaudvalg
11) Valg til materialeudvalg
12) Valg til sponsorudvalg
13) Valg til juniorudvalg
14) Eventuelt

Ad 1
Da der kun var kommet nok tilmeldinger til dressur, blev Lærke Rubin fejret som
championatsvinder 2017 for dressur.
Ad 2
Vibeke Lie og Malene Baun blev begge valgt som æresmedlemmer 2017 af klubbens medlemmer.
Ad 3
Karina Høybye blev valgt som dirigent, hun takkede for valget og konstaterede, at
generalforsamlingen var loveligt indkaldt.
Ad 4
Formand Helle Antvorskov fremlagde sin beretning som blev godkendt uden bemærkninger.

A5
Bestyrelsesmedlem Iben Rothe fremlagde regnskabet 2017. Årsregnskabet blev godkendt uden
anmerkninger. Under fremlæggelsen blev der talt om at, bl.a. de nye ridehusbunde. Ligeledes blev
det fremhævet at klubben har haft store indtægter på 2017 stævnerne.
A6
Fastsættelse af kontigenter – forhøjelse af kontigenterne blev vedtaget ved håndsoprækning.
Kontigent under 25 år – kr 350,- blev forhøjet til kr 400,Kontigent over 25 år – kr 525,- blev forhøjet til kr. 600,Passive medlemmer – kr 195,- blev forhøjet til kr 250,A7
Indkomne forslag – bestyrelsen har forslag til ændringer af klubbens love
§3 Medlemskab ”Passive medlemmer kan optages, men må ikke deltage i konkurrencer” ændres
til ”Passive medlemmer kan optages, men må ikke være aktive rytter”.
Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning.
§12 Ridehuskort ”Ridehuskort betales månedsvis eller kvartalsvis forud og senest den 15. i
måneden/1. måned i kvartalet” ændres til ”Ridehuskort betales månedsvis eller kvartalsvis forud
og senest den 05. i måneden/1. måned i kvartalet”.
”Køb af dagskort” ændres til ”Dagskort kan kun købes i særlige tilfælde og kun efter aftale med
bestyrelsen”.
Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning.
§15, 16b, 16c og 19 hvor der står anført, at blanke stemmer tæller som afgivne, ændres teksten til:
Blanke stemmer tæller IKKE som afgivene.
Denne ændring blev foreslået for at undgå, at de, der ikke ønsker at tage stilling, og dermed
stemmer blankt, bliver udslagsgivende for en afstemnings udfald.
Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning.
A8
Helle blev genvalgt som formand i 2 år. Søren blev genvalgt som bestyrelsesmedlem i 2 år. Iben
blev genvalgt som bestyrelsesmedlem i 2 år. Lene Nørgaard-Larsen blev valgt som suppleant.

A9
Sportsudvalg
Karina Høybye
Louise Linde
Pernille Madsen
Emma Andersen
Sara Killerich
Marlene Baun
Vibeke Lie
Cathrine Lie
Carola
Michelle Leth og Christina Madsen (vedr. springstævner)
Linda Baier (på lånebasis), repræsentant for bestyrelsen
A10
Cafeteriaudvalg
Birgitte Kamp, repræsentant for bestyrelsen
Vibeke Petersen
Lene Nørgaard
Benjamin Cordes
Iben Rothe
Kaja Bergøe
A11
Materialeudvalg
Michael Jensen
Marck Høybye
Søren Nørgaard, repræsentant for bestyrelsen
Stefan Lie
Dan Baun
A12
Sponsorudvalg
Helle Antvorskov, repræsentant for bestyrelsen
Camilla Lundquist
Carola
Gina

Sabine
Tina Friis
Mai-Brit Sylvest
Cahtrine Lie
Viola Sørensen
Mathilde Heinze (junior)
Bettina Salling (lille hjælper)
Linda Baier (på lånebasis)
A13
Juniorudvalg
Der er mange som gerne vil deltage. Emma Andersen er den ansvarlige, som indkalder til
møderne. Ung rytter som ikke deltog i generalforsamlingen skal spørges om de vil deltage.
Sofie
Sara
Emma
Lærke
Freja R
Freja B
Mathilde
Cecilie
Julie
Sofie N
Frida
Sille
A14
Under eventuelt blev følgende debateret:
-

Afholdes af springstævner med sponsorer i stedet for doteringer

-

Holder i ridehusene til river, således det er muligt at rive bunden efter longering

-

For at flytte ”tilskuer” ride mødre væk fra hjørnet i det store ridehus ønskes en direkte
lem/indgang til tilskuerpladsen således det stadig er nemt at kunne samle op efter sin
rytter/hest.

-

Ændring af løsspringsbanen – ændring skal ikke resultere i at hestene løber hurtigere, der er
rum til at eksperimentere. Planen over tider skal fremover hænges op tirsdag eller onsdag.
Blue Horse har udvalgt klubben til deres sponsor program 2018.

Der var mange gode forslag vedr. tiltag til sponsorarbejdet som skal uddybes på fællesmødet
mellem sports- og sponsorudvalget den 21. marts.
Karina videregav ros fra udefrakommende for, god stemning, glade smil og positiv stemning
Rie sagde tak for et godt samarbejde med klubben.

Referat godkendt den

Formand:

Dirigent:

-----------------------------------------

---------------------------------------

Helle Antvorskov

Karina Høybye

