Referat af Generalforsamling i SSRK L8/06 2020

t.

Valg af dirigent
Susanne Karstoft

2.
3.

to stemmetællere
Helle Breinholt og Annett Pallesen
Formanden aflægger beretning

Valg af

Etablering af helt ny bestyrelse og ny dagligdag på SSRK efter store forandringer.
Primært ved at fokusere på en veldreven rideskole - stor tak til Mariannel Det er
herigennem vi rekrutterer nye hesteejere -velkommen til alle nye medlemmer,
Derudover fokus på undervisningstilbud til alle pensionærer - vi arbejder stadigt på at

4.

5.

finde springundervisning.
i.2020 afvikler vi igen C-stævner - det glæder vi os til.
Vi har overtaget vedligeholdelse af faciliteter - her kunne vi godt bruge en hjælpende hånd
fra medlemmerne.
Ved interesse for stævneudvalget, kontakt Anna Thastum.
Ved interesse for juniorudvalget kontakt Emilie Boje eller Marit Otto.
Ved interesse for koordinering af vedligeholdelse af faciliteter kontakt da Marie Vad eller
Jim Knudsen.
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Der ses bl.a. stor difference fra2017/2018 til 20L9 på kontoen for medlemskontingenter.
Dette skyldes at rideskolekontingenterne ikke er blevet flyttet med over i resten af
kontingenterne. En forglemmelse der bliver rettet.
På bundlinjen et resultat på ca. 10.000 mere end 2018.
Fastsættelse af kontingent

for 2020, og sætter det ned tt 2027
Derudover forslag om undervisningskontingent, for de ryttere der udelukkende rider
Forslag om at bibeholde kontingentet

6.

undervisning, og ikke bruger faciliteterne derudover. Vedtaget.
!ndkomne forslag
Ændring af pkt. 5.4
Ændring af pkt. 5.5
Ændring af pkt.7.2
Alle tre vedtaget

7, Valg af formand udgår
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Morten Kjær Jensen valgt ind som erstatning for Berenice Newby
9. Valg af 2 suppleanter
Maja BØjstrup oB Marit Otto genvalgt
10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Helle Rasmussen og Lene Nielsen valgt

11. Evt.
Forslag om at kigge på vedtægterne med henblik på at få dem så klare som muligt.
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