Referat af den ordinære generalforsamling i SIV afholdt onsdag den 26. februar 2014.
Inden Generalforsamlingen havde bestyrelsen inviteret til middag.

Inger Krogh-Jensen blev valgt som dirigent.
1. Inger Krogh-Jensen begyndte med at erklære, at generalforsamlingen var rettidigt
indkaldt ved opslag på såvel klubbens hjemmeside som i rideklubben.
2. Dagsordenen blev godkendt, og Susanne Laudrup blev valgt som referent. Ida
Engelsted og Lone Bøjer blev valgt som stemmeudvalg.
3. Herefter fremlagde formand Pernille Winzentsen, bestyrelsens beretning: Bestyrelsen
havde ved sidste års generalforsamling mange visioner, og 2013 indfriede til fulde
bestyrelsens forventninger.
Der er afholdt 15 bestyrelsesmøder, og der foreligger referater af samtlige møder.
Disse vil snarest være tilgængelige på klubbens nye hjemmeside, som Anette Heiden
og Helle Søndergaard har arbejdet flittigt på. Den nye hjemmeside findes på følgende
adresse: www.sivklub.klub-modul.dk.
Der har været afholdt 3 landsstævner, 2 distriktsstævner samt 3 klubstævner. Disse
stævner, og særligt landsstævnerne sender et meget positivt signal til kommunen.
Borgmesteren kommer gerne og deltager i præmieoverrækkelse mm.
Ud over stævner har SIV stået i spidsen for mange andre arrangementer. Her kan
bl.a. nævnes Årsmøde for Rideforbundet og Træningssamling for ponyer. Der har
været ”redet for dommere”, afholdt loppemarked, bankospil, pokalfest,
ryttermærkeundervisning samt klar-parat-start-kursus. Desuden har der været
medlemsmøde med grill.
Vi har taget afsked med Tina Aavang, og bestyrelsen har i den forbindelse brugt en
del tid på at tegne en profil for den nye berider. Vi var så heldige at få ansat Lars
Rasmussen, som passer fint ind i vores profil. Så bestyrelsen synes vi har fået noget
godt ud af berider-skiftet. Desuden kommer Anne Troensegaard to gange om ugen,
og Tom Gulaker varetager springundervisningen om onsdagen. Her kommer også
ekvipager udefra og springer.
Mange SIV-folk var hjælpere til EM i Herning.
SIV-bestyrelsen er også repræsenteret i Brugerbestyrelsen, som desuden består af 3
personer fra kommunalbestyrelsen, Lone Bøjer og Mia S. Køhler for rideskolen,
Sissel Jensen for personalet samt Birgitte Magnussen for pensionærerne.
I brugerbestyrelsen har det nye dressuranlæg fyldt meget på dagsordenen.
Dressuranlægget er dette års projekt, og SIV-bestyrelsens store ønske er, at det
kommer til at ligge på ovalen/springbanen og således med udkig fra terrassen og
mulighed for at have køkkenfaciliteter, toiletter m.v. tæt på i forbindelse med stævner.
Lige nu er det økonomien der arbejdes med. Sidst på sommeren skal anlægget gerne
stå færdigt.
Så gennemgik Pernille Winzentsen 2014 kalenderen, hvor jubilæumsgruppen har
påsat diverse aktiviteter, som ønskes afholdt.
Pernille Winzentsen bemærkede endvidere, at bestyrelsen syntes, at vi har fået den
gode stemning tilbage, en god rideklub og en meget bedre økonomi.
Formandens beretning blev godkendt.

4. Helle Søndergaard aflagde som kasserer regnskabet for 2013, som viste et samlet
overskud på kr. 119.191,00 mod forrige års underskud på kr. 107.283,00.
Regnskabet blev med applaus godkendt.
Ida Engelsted var valgt som revisor sidste år og havde naturligvis gennemset og
godkendt det fremlagte regnskab.
5. Der var ikke indkommet forslag.
6. På baggrund af regnskabet blev kontingentet fastholdt på nuværende niveau.
7. Helle Søndergaard var på valg og blev genvalgt for 2 år, som kasserer.
8. Lisette Berner, Bo Staun og Anne Jensen var på valg. Kun Lisette Berner ønskede
genvalg og blev valgt med applaus for 2 år. Desuden opstillede Julie Heiden og Ida
Engelsted til bestyrelsen og blev begge valgt med klapsalver, ligeledes for 2 år.
9. Valg af suppleant/suppleanter: Anne Jensen blev valgt.
10. Emma Bøjer blev genvalgt som juniorrepræsentant.
11. Nedsættelse af udvalg og valg af disse: Bestyrelsen har god erfaring med den model
der har virket det sidste år, hvor hvert udvalg er tilknyttet et bestyrelsesmedlem.
Denne model blev genvalgt. Alle, der ønsker at deltage i et udvalg opfordres til at
rette henvendelse til det bestyrelsesmedlem, der står for det udvalg man ønsker at
deltage i. Det vil snarest fremgå af klubbens nye hjemmeside, hvilket
bestyrelsesmedlem, der er knyttet til de forskellige udvalg.
12. Som revisor blev valgt Susanne Kjøller.
13. Eneste punkt under eventuelt var en forespørgsel om det ikke var muligt at afholde
de store stævner i sommerhalvåret. Baggrunden for spørgsmålet var en vis
utilfredshed med, at landsstævnet for ponyer fyldte for meget, og at det var svært at
få plads til at ride i den udvidede weekend dette stævne varede.
Netop landsstævnet er en væsentlig årsag det til meget fine regnskab.
Det er ikke muligt som klub at bestemme hvor stævner bliver lagt, idet man indgiver
ønsker om stævner til Dansk Rideforbund, som så tildeler stævner til den enkelte
klub. Det er ikke muligt at ønske tidspunkt.
Der var ønske om, at holde ridecenteret længere åbent når der afholdes stævner.
14. Årets klubven blev Isabella Blond, der modtog et gavekort til Horsehouse.

