Referat af Generalforsamling Torsdag den 22. marts 2018
Dagsorden noteret med efterfølgende beslutningsreferat
1. Valg af dirigent
Generalforsamlingen valgte Inger Krogh Jensen
2. Godkendelse af dagsorden, valg af referent, valg af stemmeudvalg
Dagsorden blev godkendt dog med tilføjelse af, at bestyrelsen havde glemt at annoncere
a) Generalforsamlingen på Vallensbæk Ridecenters hjemmeside, som beskrevet i Vedtægterne
samt b) Valg af en ungerepræsentant, ligeledes beskrevet i vedtægterne.
Det blev foreslået at bestyrelsen gennemgår vedtægterne og udarbejder et forslag til en eventuel
ændring før generalforsamlingen 2019.
Generalforsamlingen valgte Inge Ulrich Ernst som referent og Kristina og Steen til stemmeudvalget
3. Formandens beretning - uredigeret:
Jeg vil gerne starte ud med at takke alle de frivillige, der har fået hverdagen til at fungere og binde
aktiviteterne sammen. I fortjener et stort skulderklap. Uden jer - ingen rideklub.
Bestyrelsens visioner:
Siv vil afholde gode stævner på alle niveauer, herunder også paradressur.
Vi vil gerne integrere rideskolen i stævnerne, så sammenholdet styrkes på tværs af niveau og alder.
Flere ridestævner på Sjælland, vi skal gøre det attraktivt for jyderne at køre over broen.
Vi ønsker at tiltrække sponsorer og gøre det attraktivt for dem at bidrage til både stævner og dagligdagen
på ridecenteret.
Vi ønsker at hylde frivilligheden i klubben.
Arbejde for og støtte op om det gode samarbejde mellem Vallensbæk kommune, ridecentret og klubben.
Bestyrelsens opgaver.
Bestyrelsen har brugt store ressourcer på at få orden i klubbens regnskab.
Jeg kan med stolthed meddele jer, at der nu er ryddet fuldstændigt op, hvilket giver os det fornødne
overblik.
Vi har også været optaget af i samarbejde med Vallensbæk Ridecenter at udarbejde en 5-års plan, der
indeholder aktiviteter for både SIV og ridecenteret.
Vi har indkøbt ”nye” dommertårne fra det lukkede Middelfart Ridecenter.
Vi har stiftet et sponsorudvalg, der på tværs af discipliner skal skaffe sponsorater til SIV.

Vi har engagerede Inge Ulrich Ernst til at designe den helt nye og meget forbedrede hjemmeside.
Afholdte Aktiviteter:
Vi har afholdt flere gode arrangementer:
Klubaften med præsentation af instruktørerne.
Dejlig sensommerfest med stor tilslutning og fantastisk stemning.
Et landsstævne i dressur stablet på benene på under 1 måned.
Festlig nytårskur med stor tilslutning.
Finale i Brogaarden Para Cup, med arrangement for paradressurens sponsorer.
C- og D-stævne i dressur.
D-stævne i spring.
2. kvalifikation af Københavnsmesterskabet.
Kommende aktiviteter:
C-stævne i spring for hest.
Rideskolestævne.
Finale i Københavnsmesterskab.
Distriktsmesterskab Individuelt hest.
B-stævne:
Agria DRF mesterskab i dressur for klubhold og finalen i Dressurens Venners Cup.
Vi skal huske hinanden på at ingenting kommer af sig selv. Det kræver energi og en solid indsats at både
drive og udvikle klubben. Og den energi skal komme fra jer medlemmer – fra alle dem der engagerer sig i
vores forening. For det er jer der er klubben, det er en misforståelse at tro, at det er bestyrelsen, der er
foreningen og skal drive alle aktiviteterne. Derfor er det utrolig vigtigt, at alle bidrager. Det er bestyrelsens
holdning, at medlemmerne – det vil sige jer – selv skal skabe og drive aktiviteterne. Hvem ellers?
Tak til alle fremmødte i aften, og tak til de dygtige kapaciteter vi har i bestyrelsen - det har været en
fornøjelse at arbejde sammen med jer.

4. Kassererens aflæggelse af regnskab:

Regnskabet udviser et underskud på kr. 43.246,37. Underskuddet skyldes primært oprydning fra
tidligere års fejlagtige regnskaber samt en del skyldige poster, som bestyrelsen ikke har været
vidende om i 2016. Klubben har ligeledes indkøbt 5 brugte dommerhuse til en straks-afskrevet
værdi af kr. 25.000,00. Klubben imødeser 50% betaling af VRC og vil herefter bogføre værdien til kr.
12500,00 under klubbens aktiver. Regnskabet blev godkendt.
5. Indkomne forslag.
Forslag fra bestyrelsen om at udnævne Morfar KURT som æresmedlem – stort bifald fra salen.
6. Fastsættelse af kontingent .
Kontingentet forbliver uændret.
7. Valg af formand. Udgår
8. Valg af kasserer. Tina Thomassen er på valg, ønskede genvalg og blev valgt.
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: Kristina Svenningsen ønskede ikke genvalg. Jette J. Bonne
var på valg, ønskede genvalg og blev valgt sammen med Renée-Joséphine Sodtmann-Bølling –
begge for 2 år.
10. Valg af 2 suppleanter: Hanne Dehn og Inger Krogh Nielsen blev valgt
11. Nedsættelse af følgende udvalg, og valg til disse: Stævneudvalg Dressur & Spring, Sponsorudvalg,
Aktivitetsudvalg. Generalforsamlingen besluttede at bestyrelsen kan nedsætte yderligere udvalg
igennem perioden samt at supplere de eksisterende udvalg.
12. Valg af 1 revisor – Inge Ulrich Ernst blev valgt, samt 1 revisorsuppleant. Her blev Merete Fastø valgt.
13. Eventuelt. Bestyrelsen ønskede at give en specielt tak til Britha Skov Jensen som årets ildsjæl og for
et godt arbejde med stævne-afviklingen i det seneste år. Applaus fra salen
Ungerepræsentanten skulle have været valgt under dette punkt – men det blev forpasset i farten
Generalforsamlingen blev afsluttet i god ro og orden kl. 20:30.
Således opfattet og refereret. Inge Ulrich Ernst

Bestyrelsen 2018 ser efter aftenens generalforsamling således ud:
Formand: Charlotte Gajhede – på valg 2019
Kasserer: Tina Thomassen – på valg 2020
Bestyrelsesmedlem: Jette Jeurissen Bonne – på valg 2020
Bestyrelsesmedlem: Renée-Joséphine Sodtmann-Bølling – på valg 2020

Bestyrelsesmedlem: Steen Nielsen – på valg 2019
Bestyrelsesmedlem: Pernille Bigaard – på valg 2019
Suppleant 1: Hanne Dehn – på valg 2019
Suppleant 2: Inger Krogh Nielsen – på valg 2019

Udvalg:
Stævne Dressur

Stævne Spring

Sponsorudvalg

Aktivitetsudvalg

Britha Skov Jensen

Cecilie Kirkebække

Hanne Dehn

Victoria Køhler

Kristiane

Emma Bøjer

Britha Skov Jensen

Susanne Laudrup

Caroline Aarosin

Emilie R. Johansen

Josephine R Møller

Julie Pihl Bisgaard
Fam. Roeder
Josephine R. Møller
Christine A. Pedersen
Josephine S. Bølling

Notat til Generalforsamlingen 2019:
•
•

Vedtægtsændring til forslag: Fjerne passus om, at Generalforsamlingen skal annonceres på VRC’s
hjemmeside.
Tilse at der altid er en ungerepræsentant i bestyrelsen

