GF 2020

Slangerup-Lynge Rideklub 11. november

REFERAT AF SLR´s ordinære generalforsamling 2020
Dato:
26. oktober 2020
Sted:
Slangerup-Lynge Rideklub, Slangerup Overdrev 1A, 3550 Slangerup
Referent: Janne Visnek
Dirigent: Erik Østergaard

____________________________________________________________________________

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse
Aflæggelse af budget til godkendelse
Valg af bestyrelsesmedlemmer, jvf. dog §7
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Valg af 2 revisorer
Indkomne forslag
Eventuelt.
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1. Valg af dirigent
Formanden byder velkommen til denne noget anderledes GF i disse
anderledes coronatider, hvor vi denne gang afholder det online.
På vegne af bestyrelsen foreslår Christina Erik Østergaard.
Forsamlingen var enige og Erik konstaterede at der var indkaldt med rimeligt
varsel, og erklærer generalforsamlingen for gyldig. Der var 42 stemmer
berettigede og 4 fuldmagter tilstede.
Mads Klausen var teknisk ekspert på online samt Kenneth Ernst som
observant for GF.

2. Bestyrelsens beretning for et forløbne år
V/Christina Just Henriksen, formand

Formanden fortæller om det forgangne år, og det er bl.a. brugt til at få:
-

-

-

-

implementeret økonomidelen af medlemssystemet
Foreningsadministrator, som vi har brugt i en årrække. Det betyder at
vi nu har fået fuldt integreret Foreningsadministrator, som både er
bogføringssystem for vores revisor samt vores opkrævnings- og
medlemssystem.
Vi har tillige haft 2 arbejdsdage med god hjælp fra frivillige kræfter
fået indkøbt nyt springmateriale samt maling af gammelt. Dette er
blevet modtaget meget positivt af medlemmerne.
Vores forsikringer er gennemgået, og vi har modtaget en bedre og
billigere forsikring.
Ny leverandør af pasning af grønne arealer.
Forbedring af bunde i ridehusene med flokker og udretning.
Ny pasningsaftale af vejen, som gerne skulle afhjælpe de gener, som
den kan give med huller.
Udskiftning af varmtvandsbeholderen i klubhuset.
Corona situationen har og er en prøvelse for både bestyrelsen og
medlemmer, hvor vi har været nødsaget til at lukke ridehuse, aflyse
stævner, tale med politiet. Situationen følges nøje og opdateres med
nødvendige tiltag.
I cafeen har vi fundet det nødvendigt at få lavet en aftale med en kok,
som passer cafeen, da det altid har været svært at få denne post
besat.
Afholdt 2 debatmøder samt klubmesterskab.
afholdt distriktsmesterskaber
DM i ridebanespring
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-

de unges uge, som blev afholdt med succes. Til de unges uge var vi så
heldige at modtage 30.000 kr i tilskud fra DGI.
Heldigvis nåede vi at afholde 10 stævner inden corona for alvor indtog
vores hverdag.
Skovudvalget er en stærk og indflydelsesrig gruppe, og der er
samarbejde med NST og DRFrepræsentant.

Fremtiden har vi også ønsker for, og har en aktivitetsliste, hvor blandt andet
vandingsanlæg, nye ridebaner samt opgradering af vores klubhus er på
listen..
Under Medlems spørgsmål blev der givet ros til bestyrelsen fsva. Flot Aktivitet
og økonomi.
Formandens beretning blev vedtaget.

3. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse
V/formanden Chrisitna Just Henriksen

Formanden gennemgår regnskabet, og fortæller om at revisoren har lavet
årsregnskabet, hvor tallene er leveret af bestyrelsen, og til sidst godkendt af
klubbens interne revisorer.
Et fint regnskab med et flot resultat. Der er modtaget coronatilskud, som
positivt også har bidraget til stævneindtægterne.
SLR kommer ud med et flot resultat på 458.368 kr.
Balanceposterne er stort set de samme som sidste år, og derfor ingen særlige
kommentarer hertil.
Fra medlem blev der stillet spørgsmål, om der er bestyrelsesmedlemmer eller
nært relateret har modtaget betalinger for udført arbejder. Hertil kunne
bestyrelsen oplyse, at det er der ikke.
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4. Aflæggelse af budget til godkendelse
v/Christina Just Henriksen, formand

Formanden gennemgår budgettet for 2021.
Der er lagt et forsigtigt budget, og der er afsat penge til hvis der skulle ske
noget med maskiner mv. Ligesom vi forventer at modtage kommunetilskud i
niveau svarende til forgangne år.
Medlems spørgsmål om der er sat penge af til fødselsdagen (SLR bliver 60 år
i 2021 *red), og det er der ikke, men vil blive taget fra driften eller øvrige. De
afsatte midler lydende 50.000 kr. til nyanskaffelser er til evt. Baneplaner.
Budgettet blev godkendt.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Formanden og dirigenten anviser hvorledes afstemningen vil pågå.
Afstemning foregik via sms.
Følgende er på valg til bestyrelsen:
-

Christina just Henriksen - modtager ikke genvalg
Susanne Guldberg - modtager ikke genvalg
Mina Kestler - modtager genvalg

Følgende stillede med præsentation af sig selv:
-

A: Mette Lorentzen
B: Anita Edmondsen
C: Line Faxe
D: Mina Kestler
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Følgende blev valgt til bestyrelsen:
-

Mette Lorentzen 24 stemmer
Anita Edmondsen 29 stemmer
Mina Kestler 26 stemmer

6. Valg af 2 suppleanter
På valg:
-

Tina Frandsen (modtager ikke genvalg)

Følgende stiller op til suppleant og er valgt
-

-Julie Holstein
-Line Faxe

7. Valg af 2 interne revisorer
På valg:
-

Bente Jensen (modtager genvalg)

Mette Lorentzen er valgt til bestyrelsen og udgår derfor som intern revisor.
Stillede op:
-

Bente Jensen (33 stemmer)
Lasse Malmgren (5 stemmer)
Annelise Thøgersen (28 stemmer)

Bente og Annelise blev valgt ind.
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8. Indkomne forslag
Ingen forslag

9. Evt.
Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer Christina og Susanne fra
medlemmer og bestyrelsen.
Formanden Christina Just Henriksen takker pænt af for tiden som formand

Bilag:
•

Præsentationen fra GF2020
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