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Sønderskov Rideklub Aabenraa 

 

Nygadehuset d. 12/3-2015 

 

1:  Valg af dirigent. 

 Bestyrelsen foreslår Daniel.  Valgt 

 Daniel kunne konstatere at der var 24 fremmødte 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. 

 Bent Svane fremlagde et underskrevet og revisorgodkendt regnskab som blev godkendt af 

 generalforsamlingen. 

4: Medlemskontingent 

 Bestyrelsen fremlagde, at det ikke er nødvendigt at forhøje kontingentet. Dette blev vedtaget. 

5: Indkomne forslag. 

 Der var 2 forslag som blev fremlagt for generalforsamlingen: 

 1: For at styrke klubben og bestyrelsen i deres arbejde blev der foreslået at alle 

medlemmer har stemmeret. For unge under 14 overgår stemmen til en 

forælder/værge. 

  Til afstemning er vedtægtsændringen i §3: 

I klubben kan optages aktive og passive medlemmer. Medlemmer under 18 år kan kun 

optages som juniormedlemmer. Passive medlemmer har såvel stemme- som valgret, men 

kan ikke deltage i ridestævner og andre ridesportslige aktiviteter.Juniormedlemmer der er 

fyldt 14 år, har stemmeret, men er ikke valgbare før de er fyldt 18 år. For medlemmer 

under 14 år overgår stemmeretten til en forælder elle værge. Der kan dog kun overgå 1 

stemme pr. forælder eller værge. 

Indmeldelse af medlemmer sker ved henvendelse til bestyrelsen. 
Optagelse eller ikke afgøres af den samlede bestyrelse. Udmeldelse skal ske skriftligt til 
bestyrelsen med 1 måneds varsel. 
 



Der var afstemning med flertal for ændringen, med det forbehold at det bliver godkendt ved 
kommunen og rideforbundet. 

  
  
 2: Lise Hedegaard havde fremlagt forslag om at rideklubben skal have en militarymester titel. 
  Dette blev vedtaget. 
  Detaljer om hvordan vedkommende skal findes/ udregning er overladt til stævneudvalget 
 
 
6: Valg til bestyrelsen: 

 På valg:  Per Lorenzen (modtager ikke genvalg) 

Finn Mikkelsen (modtager genvalg) 

Ledig post. 

 

Til bestyrelsen blev valgt:  Daniel Jensen, Luise H. P. Kopp og Finn Mikkelsen 

7: Valg af suppleanter: 

 På valg: Liselotte Møhring Larsen (modtager ikke genvalg) 

Ida Eskildsen 

 

Som suppleanter blev valgt: 1. suppl. Per Lorenzen, 2. suppl.  Allan Hansen 

8: Evt. 

 Allan forslog om vi kunne lave en kaffeordning på rideskolen. Denne eksisterer i forvejen ved at folk 

som drikker kaffe deroppe skiftes til at tage et pund kaffe med og alle er velkomne til at 

benytte kaffemaskinen. Der skal bare huskes på at der skal ryddes op og vaskes op. 

  For at afhjælpe problemer med tændte maskiner bliver der indkøbt en ny maskine med 

autosluk funktion og der skal indkøbes ny vaskebalje/børste osv. 

  Det bliver kantineudvalget som står for dette indkøb og tilsyn med dette. 

 

Generalforsamlingen afsluttes. 

 

Daniel Jensen 

14/03-2015 

 


