Referat af Generalforsamling 2011 (SBR)
Møde:

Generalforsamling i Skanderborg Rideklub 30. marts 2011

Dirigent:

Henrik Fredsbo

Referent:

Dorthe Bohlbro

Formandens beretning:
Et år hvor bestyrelsen har taget fat i medlemmerne for at få fastlagt klubbens vision
og strategi, som blev præsenteret på fremtidsmøde den 15. marts 2011 på Vester
Mølle. Der var et pænt fremmøde og mange meldte sig til at hjælpe ved stævner og
andre klubaktiviteter, hvilket lover godt for det kommende års aktiviteter
Ny hjemmeside er kørende
I 2011’s første måneder er der opbygget tradition for sociale arrangementer med
fælles spisning hver sidste torsdag i måneden. Dette forsætter for at bygge videre på
klubbens sociale sammenhold.
Medlemstallet er faldet, hvorfor dette er et fokuspunkt i det kommende år.
Sportsligt har det været et godt år, hvor både nye ryttere har fundet fodfæste og de
sædvanlige også har hevet gode resultater hjem til klubben
I det kommende år fokuseres på aktiviteter for medlemmerne. Ungdomsudvalg
nedsættes til at håndtere en del af disse aktiviteter
SI Fonden giver i det kommende år ca. 51.000. Herunder 30.000 øremærket til
stævnestøtte til udvidede klubstævner, distrikts- og landsstævner (regler for tildeling
kan findes på hjemmesiden); 10.000 til klubarrangementer (kursusaktiviteter) og
udgift til stævestøtte.
Fremlæggelse af regnskab
Helle Pedersen fremlagde regnskab, som er godkendt af revisor og bestyrelse.
Desværre viste regnskabet et underskud på 16.000 kr. , hvilket primært skyldtes fald
i medlemskontingent, manglende sponsorindtægter og manglende stævneindtægter.
Fremlæggelse af budget:
Ridecentret har allerede nu igangsat aktiviteter (gratis prøvetimer) for at højne
medlemstallet
Sponsorindtægter skal op ved at der arbejdes fokuseret på dette også i forbindelse
med stævner
Kontingent for passivt medlemskab sættes til 250,Andre medlemskontingenter er uændrede
Der budgetteres med et overskud på 2000 kr., og budgettet er godkendt
Valg til Skanderborg Rideklubs bestyrelse:
På valg er Ann-Solveig Kronborg og Dorthe Bohlbro, som begge genvælges for 2 år
Kristian Benfeldt indtræder i bestyrelsen
Conny Ericon Andersen udtræder af bestyrelsen, men forbliver suppleant.
Sarah Nielsen forbliver suppleant
Revisor: Michael
Revisorsuppleant: Per Sloth
Eventuelt:
Cafeteriaansvarlig: Posten deles mellem Inger Olsen og Jeanette Elkjær
Der efterlyses opdaterede billeder på hjemmesiden. Alle opfordres til at sende
billeder til Ann-Solveig skanderborgrideklub@gmail.com
, som kan lægge billeder på hjemmesiden
Ungdomsudvalg etableres med følgende medlemmer: Sarah Nielsen

(udvalgsformand), Sarah Bohlbro, Line Ballaby, Anna Benfeldt, Astrid Bach.

