Sydsjællands Køre– og Rideforening
Vridsløsevej 41
4700 Næstved
Email: Rideklub.syk@gmail.com

_______________________________________________________________________________________________________

Du indkaldes hermed til bestyrelsesmøde i Sydsjællands Køre– og Rideforening.
Onsdag den 3 februar 2021 kl. 19.00 på Zoom. Se link til zoom i mail.
Dagsorden
19.00
19.05
19.10

•
•
•

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra sidste møde
Valg af ordstyrer

19.15

•

19.30
19.40

•
•

Orientering fra formanden
• Møde med Anne Ullegård
• Referatunderskrifter
• Ordinær generalforsamling
Beslutningsgrundlag (SWOT analyse Christina udkast)
Beslutning om adresse flytning

19.50

•

Forretningsorden
• Niels præsenterer, hvad tankerne er med denne
• Hvordan arbejder vi videre med den?

20.00

•

Vedtægtsændringer
• Skal de op på ordinær GF
• Prioritering af hvilke der skal ændres og hvornår
• Beslutning

20.20

•

Medlemskontingent

20.30
20.40

•
•

Budget –Kan det laves og i så fald hvordan?
Valg til ordinær -har I gjort jer flere tanker siden sidst?

20.50
20.55
21.00

•
•
•
•

Næste møde
Eventuelt
Lukket møde
Slut

Ved afbud send venligst besked til Christina på Messenger, tlf: 20648022 eller på mail:
christinakryder@gmail.com
Med venlig hilsen
Christina Kryder Andersen

Emne: Ekstraordinær Generalforsamling
Titel: referat
Forfatter: Heidi Poulsgaard Laruridsen og redigeret af Christina Kryder Andersen
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Referat bestyrelsesmøde Sydsjællands køre– og rideforening
Onsdag den 3 februar 2021 kl. 19:00 online.
Deltagere:
Christina Kryder Andersen
Niels True
Heidi Poulsgaard Lauridsen
Sussie von Baden Mechtild-Adler
Laura Larsen

Godkendelse af dagsordenen
Godkendt af alle
Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt af alle
Valg af ordstyrer
Christina vælges
Orientering fra formanden
Møde med Anne Ullegård
Anne ønsker at vente med et fællesmøde med bestyrelsen til efter ordinær generalforsamling, således at det
er blivende bestyrelse hun eventuelt indgår aftaler med og ikke den midlertidige. Dette er der forståelse for
i bestyrelsen.
Referatunderskrifter i Coronatiden
Det er et problem at vi ikke kan få vores referater underskrevet, fordi vi ikke ses fysisk. Derfor aftales det
at vi blot bekræfter pr mail om referatet kan godkendes, hvorefter det lægges på hjemmesiden.
Ordinær generalforsamling
Det blev besluttet på sidste bestyrelsesmøde at ordinær generalforsamling skulle være den 3 marts 2021.
Men grundet tidspres blev denne beslutning ændret til at ordinær generalforsamling nu skal afholdes den
10 marts 2021 online på Zoom. Dette betyder at indkaldelse skal sendes ud senest tirsdag den 9 februar
2021. Indkomne forslag skal være i bestyrelsens hænder senest den 16 februar 2021. Christina er tovholder.
Beslutningsgrundlag (SWOT analyse, Christina har lavet udkast)
Gennemgang af SWOT-analyse, som forberedelse til beslutningsgrundlag omkring tilholdssted. Bestyrelsens tanker om tilholdssted præsenteres til ordinær generalforsamling.
Beslutning om midlertidig adresseflytning
Det besluttes at adressen flyttes til Niels True, som har adresse i Næstved kommune. Dette som en midlertidig løsning frem til en endelig beslutning ang. tilholdssted kan tages.
Forretningsorden
Motiveret af Niels True, som præsenterer sine tanker omkring dette. Dette omhandler et regelsæt for arbejdet i bestyrelsen, således at fremtidige udfordringer eller konflikter kan imødekommes og undgås. Niels
sender udkast til resten af bestyrelsen i kommende uge.
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Vedtægtsændringer
Niels laver udkast til de vedtægtsændringer, som sendes til resten af bestyrelsen i kommende uge. Disse
kan præsenteres og vedtages til ordinær generalforsamling.
Medlemskontingent
Christina foreslår de forbliver uændrede og resten af bestyrelsen er enige. Dette kommer på som punkt til
ordinær generalforsamling.
Budget
Det diskuteres hvorvidt der kan laves budget for SYK uden et tilholdssted samt efter et meget underligt
Corona år. Det besluttes at klubbens kasserer laver et udkast til budget, med udgangspunkt i 2019 budgettet. Dette budget skal være bestyrelsen i hænde inden næste bestyrelsesmøde den 3 marts 2021. På dette
møde skal budgettet gennemgås.
Valg til ordinær
Heidi meddelte bestyrelsen at hun ikke ønsker genvalg til ordinær generalforsamling.
Næste møde
Dato fastsættes til 3 marts 2021 kl 19:00 på Zoom. Christina laver dagsorden og indkalder.
Eventuelt
Sussie efterlyser koder til diverse online platforme samt bestyrelsens mail. Dette sørger Christina for at
sende til alle i den kommende uge.
Lukket møde
Ikke nødvendigt
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