Referat fra Generalforsamling i Svenstrup Køre- og Rideklub
Dato: Tirsdag, den 29. juni 2021 kl.19.00
Sted: SVKR’s cafeteria

Formand Line Duus bød velkommen til de 18 fremmødte medlemmer. Linda
Warming blev foreslået og valgt som ordstyrer. Linda konstaterede, at der var rettidigt indkaldt til
Generalforsamlingen, og herefter gik vi over til dagsordenen.
Formandens beretning for 2020
Line Duus berettede om et andeledes år med mindre aktivteter pga. herpes og Corona. Der har alligevel
været afholdt 2 stævner og en arbejdslørdag, hvor vi bl.a. fik rettet barrieren i den store hal op. Lene
nævnte, at der havde være besøg af en tidligere elev, som synes rideskolen var velholdt, så bl.a.
arbejdslørdagene nytter noget.
Der har været arrangeret et ”Knæk cancer stævne” som var en stor succes og indbragte kr. 15.542,50-, så
SVKR kom på tavlen i TV2’s store Knæk cancer show.
Desuden er der blevet lavet en flot reklame/salgsvideo for rideskolen, med professionel fotograf og
mange frivillige deltagere.
Horze Sydjylland kommer hver onsdag, så vi får vores gulerødder m.m. bragt til døren. Det er en dejlig
ordning.
Kæphestespring er en succes, som der også vil blive satset på fremadrettet, da alle kan være med.
Ved udgangen af 2020 havde klubben 97 medlemmer mod 102 året inden.
Formanden sluttede af med at takke for året, der er gået, til underviser, frivillige hjælpere,
bestyrelsesmedlemmer, samt en tak til Lene og Chresten.

Regnskab for SVKR 2020
Espen Espensen gennemgik regnskabet for 2020 med forklaring af de enkelte poster. Årets resultat viser
et overskud på kr.19.627,33 mod et underskud på kr.-27.932,66 sidste år. Det har klart påvirket årets
resultat, at der at kommet et stort tilskud fra Sønderborg kommune.
Regnskabet blev godkendt og er gennemgået af revisorerne Margit Eriksen og Berit Stefansen.

Regnskab for SVKR udvalgene
Sports- og Cafeteriaudvalg:
Dina Hollænder gennemgik regnskabet for 2020. Årets resultat viser et overskud på 7.015,22 mod et
underskud på kr. -5.492,46 året inden.
I marts 2020 har Sportsudvalget nedlagt deres konto og oprettet en ny under klubben, og Cafeteriets
beholdninger overført til samme konto. Regnskab blev godkendt og er gennemgået af Margit Eriksen og
Berit Stefansen.

Medlemmer valgt til bestyrelsen:
På valg til bestyrelsen var: Line Duus, Linda Warning og Dina Hollænder ingen ønskede genvalg, men
Linda Warming valgte at fortsætte, da der kun var 2, der meldte sig. Valgt blev Linda Warming, PerBjørn Grove og Nanna Born. Der var ingen modkandidater.
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Suppleanter blev: 1. Rie Davidsen 2. Berit Stefansen 3. Dorte Andersen
Bilagskonsulenter blev: Dorte Andersen og Berit Stefansen
Medlemmer valgt til udvalgene:
Sports- og festudvalg: Tina Junker, Josefine Espensen, Thea Espensen, Tanja Mathiesen, Laura Lund,
Marie Bjoll Vestergaard og Emma Davidsen
Cafeteriaudvalg: Ulla E. Nielsen og Karin Pallesen og Nanna Born.
Sponsorudvalg: Lene Christiansen, Marie Bjoll Vestergaard og Rie Davidsen

Uddeling af Championats pokal for 2020:
I år er pokalen sat på hylden og der blev i stedet uddelt flotte medajler. Konceptet for
Championatspokalen skulle have været ændret i år, men kunne ikke gennemføres pga. Corona.
Vindere på hest blev:
1. Rie Riggelsen på Holts Baileys med 102 point
2. Lene Delf Nielsen på Kadina med 69 point
3. Nadja Junker Larsen på Kirsebærgårdens Le Commander med 22 point
Vindere på Pony blev:
1. Nadja Junker Larsen på Bossa Nova Bitsch med 147 piont
2. Josephine Espensen på Champion med 63 point
3. Ida Marie Christiansen på Skelhøjs Affair med 56 point.
Desværre var det kun Josephine der havde mulighed for deltage i præmieoverrækkelsen.
Stort tillykke til vores dygtige ryttere!
Alle præmier er sponsoreret af Sportsudvalget.

Evt.
Espen oplyser, at der stadig ikke må longeres i den store hal.
Der har været tilbagemeldinger på at bunden i den store hal er ”hullet” og mangler fyld. Espen fortæller,
at alle kan og må hjælpe med at vande de steder, hvor vandingsanlægget ikke kan nå, så vil der ikke
opleves de problemer med bunden.
Der er sat spørgsmål ved om åbningstiderne er ok. Mange kommer udenfor de faste tider, men ingen gør
det uden at have aftalt det med Lene. Så tiderne skal ikke ændres. Lene siger selv til og fra, og der
forventes selvfølgelig, at alle tager hensyn til at Lene og Chresten kan passe deres arbejde i stalde og
haller m.m. uden man er i vejen for dem, og skynder på dem..
Snak om hjemmeside kontra FB og referat fra Bestyrelsesmøder. Der bør findes en tilfredsstillende
løsning.
Er der stemning for Knæk cancer stævner igen? – Der er enighed om, at det er en god ide også at lave
andre former for stævner.
Efterfølgende takkede Linda af for god ro og orden. Generalforsamlingen blev afsluttet med lidt lækkert
til maven og ganen ☺

Bestyrelse takker for en god aften.

Referent: Dina Hollænder
Korrekturlæsning: Linda Warming
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