Referat generalforsamling Fredericia Sportsrideklub
D. 21/2 2022
Dagsorden Fredericia Sportsrideklub

1. Valg af dirigent og referent
Mette Rasmussen vælges som dirigent og Emma Albertsen vælges som referent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning
Der er enighed om, at generalforsamlingen er retmæssigt indkaldt. Formand Sten
Sterndorff fortæller om året der er gået, Sten fortæller om ændringer i elevskolen hvor
Camilla L fik startet elevskolen rigtig godt op efter en lang pause pga corona, og nu har
Heidi H overtaget tøjlerne. Elevskolen kører godt, og hestene fungerer.
Stævnesæsonen startede sløjt med ikke mange starter, efter sommeren har stævnerne
haft god kvalitet, vi har afholdt AGRIA DRF-mesterskab for ponyer og childrenryttere,
hvilket er kørt succesfuldt igennem med gode udtalelser
Der er blevet søgt diverse hjælpepakker, hvilket har hjulpet til at vi har en god økonomi på
nuværende tidspunkt.
Der arbejdes på et nyt stævneforløb, V.I.P-mesterskab, som vil blive afviklet i samarbejde
med Kolding Rideklub. Der vil ligeledes blive afholdt C-stævner for pony i sammenhæng
med hestestævnerne. Boksene er ved at blive fyldt godt op og der er kommet en del nye
medlemmer til klubben i 2021.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Kasserer Heike Thorsøe forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. Hun fortæller
at klubbens økonomi er god, og det meste kører via betalingsservice.
Regnskabet for 2021 udviser et overskud på 60.704 kr., hvilket er særdeles tilfredsstillende,
også set i lyset af et hårdt år med periodevis nedlukning grundet covid-19.
Det ønskes at stævneregnskabet fremover bliver en integreret del af det samlede
regnskab.
- Regnskabet godkendes

4. Behandling af indkomne forslag
Der er ingen rettidigt indkomne forslag indsendt.

5. Fastsættelse af kontingent
Kontingent er nuværende på:
300 kr. for juniorer
400 kr. for seniorer
Passivt medlemskab for 100 kr.

Stævnemedlemskab for 100 kr.
Der er enighed om, at kontingent bibeholdes på ovenstående priser.

6. Valg af formand
Nuværende formand Sten Sterndorff genopstiller som formand, Sten er enstemmigt
genvalgt som formand.

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen skal som minimum bestå af 5 medlemmer, helst 6.
Heike Thorsøe, Helle Foged og Emma Albertsen genopstiller ikke til valg. Camilla Larsen var
i en etårig periode og genopstiller. Britt Søgaard er i en 2-årig periode, har derfor et år
tilbage og er ikke på genvalg.
Camilla er genvalgt i en 1-årig periode.
Bitten Michelsen Martens vil gerne stille op og er stemt ind i en 2-årig periode.
Susanne Dueholm vil gerne stille op og er stemt ind i en 1-årig periode.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Heike Thorsøe vil gerne stille op som suppleant og er stemt ind.
Ida Thorsøe vil gerne stille op som suppleant og er stemt ind.

9. Valg af juniorrepræsentant og juniorsuppleant
Christoffer Dueholm er stemt ind som juniorrepræsentant, Victoria Martens er stemt ind
som juniorsuppleant.

10.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Både Linda Hansen og Peter Deleuran genopstiller som revisorer og er stemt ind. Tina Ravn
Pedersen genopstiller som revisorsuppleant og er stemt ind.

11.

Eventuelt

1. Der er ytret et ønske om at det vil blive mere adskilt så man ikke er både medlem af
bestyrelse, udvalg eller andet og samtidig er ansat i klubben.
2. Susanne spørger efter nyt sand til den lille ridehal, Thomas oplyser at det er bestilt –
samt at der på sigt bliver kigget efter ny vandvogn som bedre spreder vandet, af hensyn til
bunden. Karina tilbyder at hjælpe sponsorudvalget med dette.
3. Linda efterspørger nye spejle til ridehallerne, dette er tidligere blevet godkendt og det vil
blive taget med videre til videre undersøgelse ved sponsorudvalget.
4. Heidi efterspørger at gangbroen fra ridehus og op til den gamle rytterstue (ponycafeen)
genetableres. Dette tages med videre til den nye bestyrelse.
5. Sten runder generalforsamlingen af med at opfordre klubbens medlemmer til at tilmelde
sig klubbens diverse udvalg.

Dagsorden støtteforeningen
1.
Valg af dirigent og referent
Mette Rasmussen er valg som dirigent og Emma Albertsen er valgt som referent.

2.

Bestyrelsen aflægger beretning

Det er gået godt i år, og der har været en god indtjening.

3.

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Formand Thomas Pihl Jensen forelægger regnskab, regnskabet godkendes.

4.

Valg af bestyrelsesmedlemmer (min. 2 plus 2 suppleanter)

Thomas og Annette Pihl Jensen genvælges som bestyrelsesmedlemmer, og Poul Erik og Tessa
Jensen genvælges som suppleanter.

