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REFERAT AF SLR´s ordinære generalforsamling 2020 
 
Dato:    30. november 2021 
Sted:    Kingoskolens Teatersal, Strandstræde 28 A, 3550 Slangerup 
Referent: Karina Lykkegaard 
Dirigent:  Erik Østergaard 
____________________________________________________________________________ 
 

Agenda: 
 
Formanden bød velkommen og gennemgik aftenens agenda.  
 
1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslår Erik Østergaard. Det blev godkendt af generalforsamlingen. Erik 
konstaterede at generalforsamlingen er lovlig og kan gennemføres.  
 
Forslag til ændring af dagsorden. Bestyrelsen foreslår at punkt 9 rykker op til punkt 3a da det 
giver mening ift. fremlæggelse af budget, da det afhænger af bestyrelsens ene forslag. Dette 
blev godkendt. 
 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
Formanden berettede om årets gang i SLR. Det har været et ok år, det var ikke så slemt som 
det foregående år qua Corona restriktioner.  
 
Der er desværre aflyst nogle stævner. Medlemstallet er stabilt og formanden takker 
medlemmerne for loyaliteten.  
 
Formanden gennemgik nogle af de ting, som der er blevet arbejdet på. En af tingene er 
nyhedsbrevet, som er en del af den strategi, der skal give mere gennemsigtighed og åbenhed 
fra bestyrelsen.  
 
En af de helt store opgaver er drift og vedligehold af SLR nogle af de ting vi har fået lavet i 
dette år fx: Automatisk lys på p-plads og ridehus, ny leverandør af vej, som skal give mere 
holdbarhed og drift sikkerhed, nivellering af springbanen, ridehallerne er ligeledes blevet luftet 
og vendt, der er indkøbt en ny harve til ridebanen – som er til stor glæde for Kenneth, som 
passer vores baner, reparation af vandingsanlægget i hal B/C, implementeret klippekort ift. 50 
kr. reglen som er langt bedre end den gamle løsning, rensning og imprægnering af taget på 
Hal A, nye nøgler til klubhuset, udskiftning af brøndpumpe og en masse andre ting. 
 
Formanden præsenterede Tibbe Knudsen, som er rådgiver. Tibbe har bistået bestyrelsen 
med at gennemgå SLR´s aftaler med de forskellige leverandører, og kontrakter - de var ikke 
alle lige godt beskrevet. Tibbe har gennemgået kontrakterne, og har forhandlet nye på plads. 
Det kommer SLR til meget stor fordel, da der er mange penge at spare.  
 
SLR er også kommet på Instagram som har fået en god start, der er stor opbakning fra de 
unge, som hjælper med at lægge ting op. 
 
Ridebaneprojektet har fyldt rigtig meget ind imellem alle de andre ting, som bestyrelsen har 
beskæftiget sig med – det kommer vi ind på senere. 
 
Formanden berettede om de fantastiske stævner, som SLR laver. Formanden roste 
udvalgsmedlemmerne som laver nogle fantastiske stævner og specielt i en tid med mange 
forskellige restriktioner og mange deltagere klarede de det til UG. Der er også kommet mange 
nye sponsorer ind, og de er glade for den måde de eksponeres på bl.a. På instagram.  
 
SLR fyldte 60 år, og i den forbindelse havde vi besøg af Borgmesteren, et flot show af Ina, og 
en god fest om aftenen. 
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SLR har mange talenter, der er både ryttere der rider de høje klasser og der er også mange 
som starter mange, starter og på den måde viser klubben frem. Formanden fremhævede 
Emilie som rider Military som også tog teten til at lægge noget ud på Instagram. 
 
Noget formanden er ekstra stolt af, er aktivitetsudvalget, som er genopstået. Det er 
imponerende hvad de har fået op at stå i den korte tid de har eksisteret, har de lavet: 
halloween ringridning, dressur kursus, springkursus – det er fedt der er nogle der laver 
arrangementer som ikke er stævner, på den måde har vi en klub, som vi kan være stolte af.  
 
En ting som formanden gerne vil pointere: det er at dem der er i SLR er frivillige, de er 
frivillige fordi det er sjovt – det kan vi se når der laves stævner og aktiviteter. Men det er 
meget få der gider lave de kedelige trivielle opgaver som fx male hegn, tage dressurhegn ned 
osv. Derfor har beslutningen at fjerne de sure pligter ved at betale sig fra dem i stedet for at 
trække det ned over hovedet på medlemmerne som skal lave alle de sjove ting. Derfor 
ansætter bestyrelsen en vicevært der kan lave de ting. Det samme er med kassereren der er 
ingen der har meldt sig, derfor betaler vi os fra så bestyrelsen og medlemmerne kan lave det 
de brænder for og synes er sjovt. 
 
Formanden fortalte hvad bestyrelsen vil i 2022, dette kan ses i formandens præsentation, 
som lægges på hjemmesiden og sendes via mail til medlemmerne sammen med dette 
referat.  
 
3. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse. 
Regnskabet blev fremlagt af Christina Just Henriksen, som overtager kassererposten for SLR 
og kommer til at arbejde sammen med SLR´s revisor Britta Thomsen.  
 
Til note, så er der fremsendt et regnskab med en anden opstilling end den vanlige, tallene er 
de samme, det er blot stillet op på den vanlige måde under præsentationen. Der var printede 
eksemplarer til uddeling til de medlemmer, som ønskede et eksemplar til gennemgang. 
 
Et medlem spørger ind til hvad det koster at have en rådgiver ift. kontrakterne og 
ridebaneprojektet. Det blev oplyst at indtil nu er der brugt 20.000 på rådgivning fra rådgiver.  
 
Christina bemærker at budgettet er holdt og det er et flot overskud på trods af Corona 
restriktioner.   
 
Et medlem bemærker at der mangler en revisor påtegning, det er korrekt, det er en fejl der er 
begået ved udsendelse. Det skal bemærkes, at det er frivillige der sidder med opgaven og de 
gør deres bedste.  
 
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.  
 
3a Forslag fra bestyrelsen: Anlægning af multibane 
 
Formanden fortalte om projektet og præsenterede Kenneth som har været en stor del af 
projektet. Formanden henviser til det materiale, der er sendt ud til medlemmerne på forhånd. 
 
Hvorfor skal SLR have en ny bane? 
Der er rigtig mange, der gerne vil bruge SLR. Vi har pladsmangel da der er mange der ønsker 
at bruge faciliteterne og starte stævner. Vi har en græsbane, som ikke særlig mange ønsker 
at bruge. Der er få der melder til når der afholdes stævne og i hverdagen står den mere eller 
indre tom. 
 
Laver vi en multibane, udvider vi med ekstra baner at ride på i hverdagen og der er baner der 
kan bruges til stævner – og som gør, at der rent faktisk er ledige baner, når der afholdes 
stævner.  
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En multibane giver god mening, da den kan bruges til alle discipliner, den bane, som projektet 
beskriver, er med ebbe flod, som giver en stor besparelse ift. vand, den støver ikke, man kan 
ride på den hele året.  
 
Vandet den skal vandes med skal være regnvand fra taget på Hal A – på den måde sparer vi 
en masse penge – lige nu vandes vores baner med drikkevand og det er godt for miljøet.  
 
Formanden understreger at der har været 3 leverandører ude og give deres bud på løsning, 
der er foretaget benchmarking med andre der har en bane magen til og der er indhentet 
referencer på leverandøren.  
 
Finansieringen skal ske i en kombination af egne midler og et lån som tages i banken.  
 
Formanden indstiller på bestyrelsens vegne at generalforsamlingen godkender projektet og 
bestyrelsen kan gå i gang med arbejdet.  
Et medlem spørger hvor stor den skal være. Formanden svarer at den bliver 70x70 mtr. 
 
Et medlem spørger hvor alle trailerne skal holde, når der er store stævner. Der svares, at de 
kan holde på græsset og kommer der pladsmangel, kan de holde på Kenneths jord (det blev 
bekræftet af Kenneth som var til stede) 
 
Et medlem er bekymret for om der er styr på økonomien og bestyrelsen. Og er nervøs for 
bestyrelsens stabilitet (frygter stor udskiftning, folk sidder ikke længere 10—20 år i 
bestyrelsen) 
 
Et medlem spørger ind til hvilke midler der skal bruges af egne midler og hvor mange penge 
der skal lånes. Formanden oplyser at der ikke konkret lånetilbud da bestyrelsen ønsker at 
projektet er godkendt af generalforsamlingen før de vil gå videre med projektet. Revisoren 
oplyser at der er en fornuftig egenkapital og at det ikke er et risikabelt projekt.  
 
Et medlem flager at det er rigtig godt at der tages hånd om at der gøres noget ved 
pladsmanglen som medlemmerne oplever i hverdagen. Medlemmet er ligeledes glad for at 
der laves en multibane da der kan afholdes stævner som kan tjene penge ind til klubben.  
 
Et medlem fortæller, at det er til gavn for alle klubbens medlemmer og at springudvalget i 
distriktet udviser stor interesse for projektet, da der i Nordsjælland er stor mangel på faciliteter 
i den kaliber. 
 
Forslaget blev sendt til afstemning, der skete via stemmesedler. Stemmerne blev talt op i et 
tilstødende lokale. Der var 48 til stede og 9 fuldmagter. 
51 stemte ja, 5 stemte nej og 1 var ugyldig.  
 
Forslaget blev stemt igennem af generalforsamlingen. 
 
4. Aflæggelse af budget 2021-2022 til godkendelse. 

Formanden præsenterede budgettet for det kommende år. 

Et medlem anbefaler at der sættes tydelige skilte op, så der ikke er nogen der bruger SLR's 

faciliteter uden at betale, der er for mange gratister. Og det er mange penge klubben mister. 

Bestyrelsen noterer sig forslaget.  

Et medlem spørger ind til, hvor pengene til renovering af taget er taget fra. Formanden 

fortæller, det er taget fra egne midler. Medlemmet noterer, at pengene skulle have været 

budgetteret på enten det ene eller det andet budget. Revisor bekræfter, at eftersom arbejdet 

er udført i oktober 2021, burde det fremgå af budgettet for det nye regnskabsår 1/10 2021 - 
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30/9 2022, men revisor har ikke været inde over budgettet, der er udarbejdet af bestyrelsen 

selv.  

Dirigenten konstaterer, at ovenstående er korrekt. Dirigenten spørger, om 

generalforsamlingen kan godkende, at beløbet sættes ind i budget for kommende år og 

herefter godkende dette. Et medlem påpeger herefter, at generalforsamlingen i så fald skal 

godkende et driftsbudget, der giver underskud. Et andet medlem spørger til foreningens frie 

midler.  

Revisor bekræfter, at der er frie midler til rådighed. De frie midler, der er forudsat til stede 

under pkt. 3a, godkendelse af forslag om anlæg af multibane, er til stede, da formanden gav 

oplysninger om tilstedeværende midler pr. dags dato, altså efter betaling af tag renovering.  

Revisor foreslår, at generalforsamlingen godkender budgettet som et rammebudget, således 

at bestyrelsen forpligter sig til samlet set ikke at overskride det. Der er budgetteret med et 

driftsoverskud på kr. 148.700.  

Revisor bemærker endvidere, at der er budgetteret med kr. 150.000 til renter og afdrag på 

multibane, samtidig med, at renter til Nykredit er sat til kr. 15.000 mod realiseret kr. 9.900 i 

foregående regnskabsår. For det første vil afdrag på gæld ikke påvirke driftsresultatet, og 

dernæst vil en forrentning af f.eks. kr. 1.600.000 i perioden 1/2 - 30/9 2022 ikke komme op på 

det beløb.  

Generalforsamlingen godkender ovenstående forslag, og hermed budgettet. 

 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jvf. §7. 
 
På valg: 
 
• Karina Lykkegaard (modtager ikke genvalg) 
• Julie Holstein (modtager ikke genvalg) 
 
5a. På aftenen stillede nedenstående personer op: 
 

- Christina Novak 
- Tina Jensen 
- Camilla Bermann 
- Helene Sillemann 

 
Alle blev valgt ind 
 
6. Valg af 2 bestyrelses suppleanter 
 
På valg: 
 

- Maja Molin 
- Lennart Rezzoug 
- June Nielsen 

 
Alle blev valgt ind 
 
6a. På aftenen stillede nedenstående personer op: 
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7. Valg af 2 revisorer. (for 1 år) 
 
• Bente Jensen – modtager eventuelt genvalg 
• Annelise Thøgersen – modtager eventuelt genvalg 
 
Ovenstående valgte ikke at genopstille.  
 

- Peter Frydenlund og Carsten Schmidt stiller op og blev valgt 
 
 
8. Indkomne forslag. 
Der er ikke indsendt forslag fra medlemmerne inden fristen der iflg. Vedtægterne var den 15. 
oktober.  
 
9. Forslag fra Bestyrelsen 
Bestyrelsen fremlægger forslag om vedtægtsændring ift. digital generalforsamling. 
 
Forslaget blev stemt igennem 
 
Qua ovenstående skal der afholdes en ekstra ordinær generalforsamling. Årsagen hertil er, at 
ifl. Vedtægterne, § 12, kræves det, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer skal 
være repræsenteret på generalforsamlingen. Der var ikke 2/3 af de stemmeberettigede til 
stede, derfor indkaldes der til ekstra ordinær generalforsamling inden for den nærmeste 
fremtid. Alle medlemmer vil modtage en invitation via mail. 
 
10. Eventuelt 

Der var ikke noget under dette punkt 


