
Generalforsamling

Sønderskov Rideklub Aabenraa
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1: Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår Dorthe.  Valgt
Dorthe kunne konstatere at der var 16 fremmødte – 15 med stemmeret og 
generalforsamlingen var lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig.

2: Formandens beretning.

Denne blev fremlagt af formand Michael Schmidt og blev godkendt af generalforsamlingen.

3: Aflæggelse af regnskab.

Lise Hedegaard fremlagde et underskrevet og revisorgodkendt regnskab som blev godkendt af
generalforsamlingen.

4: Medlemskontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.  Dette blev vedtaget

5: Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag

6: Valg til bestyrelsen:

På valg: Daniel Jensen(modtager ikke genvalg)
Luise Kopp (modtager genvalg)
Christine Cholod ( modtager genvalg

Til bestyrelsen blev valgt:  Lis Hinrichsen, Luise Kopp, Christine Cholod

7: Valg af suppleanter:

På valg: Per Lorenzen
Allan Hansen

Som suppleanter blev valgt: 1. suppl.: Anja Meldgaard 2.suppl: Linda Petz



8: Evt:
Lise informerer at vi har fået et sponsorat på kr. 5000 til sand på dressurbanerne fra 
Meldgaard.
Endvidere har klubben fået en ny hjemmeside, som fortrinsvis skal bruges, så ikke så meget 
går via Facebook. Dette gøres ved at der på facebook kun annonceres og indholdet skal 
læses på hjemmesiden via link.

Der bliver spurgt til hvordan ridestierne i skoven ser ud. Jytte kan fortælle at de ikke er ret 
gode mere – få er desværre farbare pga det seneste års skovninger.
Disse skal ryddes igen og der menes at det kan gøres forholdsvist hurtigt, hvis der er folk som
gider at hjælpe.

Johanne stopper som underviser på trækkerholdene om lørdagen.  Lis H. har overtaget hver 
anden lørdag. De resterende bliver taget at Luise eller Michael.
Klubben vil rigtig gerne have en fast underviser. Måske det skal indlemmes under den 
almindelige undervisning i hverdagene.
Trækkerholdene er godt fyldt op bortset fra 2 elever som for ekstra undervisning, disse skal 
flyttes til almindelige hold så klubben ikke sætter penge til.

Hans Jørgen spørger til medlemstal.  Vi er i 2016 156 medlemmer som har været medlem i 
min. 3 mdr.
HJ mener vi skal være bedre til at snakke med nye forældre mht at hjælpe klubben med 
diverse opgaver – Udvalgene skal være bedre til at kommunikere opgaverne ud.

Generalforsamlingen afsluttes.

Daniel Jensen                   Dorthe Sølvbjerg
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