Bilag 1
Indkomne forslag
Kære Medlemmer i SYK
Jeg vil gerne byde velkommen til dette års ordinære generalforsamling og mange tak fordi I endnu engang
er dukket op for at bakke op om klubben.
Året der er gået, startede ud som et hvert andet år med generalforsamling og vi gjorde os i klubben klar til
årets planlagte arrangementer. Men desværre blev verden ramt af en pandemi som betød at vi i klubben
måtte begynde at tænke i helt andre baner.
Det gik ret hurtigt op for os, at vi ikke kunne afholde vores stævne i maj måned og vi måtte derfor ”sadle
om” og udforske de mange muligheder der var for online arrangementer.
Det blev til et par Cavaletti arrangementer, et online stilspring arrangement, et online dressurarrangement
samt et online hobbyhorse arrangement. Her var der specielt til stilspringsarrangementet stor opbakning
fra vores medlemmer, som var sultne efter at komme ud til stævner.
Desværre måtte vores ellers planlagte ridelejr aflyses, da vi ikke følte, vi kunne imødekomme de krav og
retningslinjer, som regeringen udskrev på daværende tidspunkt. Dette var vi meget kede af, da ridelejren
året før var en stor succes.
Heldigvis var det muligt at lukke op for 2 x rid for dommer med Peter Fischer, hvilket var en rigtig stor
succes og vi havde så stor opbakning at vi måtte oprette ventelister. Det var nogle virkelig dejlige dage med
skøn sol og glade mennesker.
Til stævnet i August havde vi næsten 200 tilmeldte og det var på trods af en meget våd bane en stor succes.
Hjælpere stod HELE lørdagen og skovlede vand på springbanen og vi har et kæmpe hjælperhold, som
virkelig gav den gas både i dagene op til stævnet og i dagene efter, hvor alt skulle ryddes op. Jeg vil meget
gerne i denne forbindelse takke ALLE, der gav en hjælpende hånd til dette arrangement. Uden jer kunne vi
ikke gennemføre.
I måneden op til stævnet blev jeg opmærksom på at det var muligt at søge en Coronafond, så det gjorde jeg
og fik derigennem næsten 27.000kr til klubben, så vi havde råd til at købe et nyt dressurhegn og nogle
Hobby Horse spring. Så i dagene op til stævnet blev det kørt til Hedehusene for at hente dressurhegn, så
det kunne blive indviet til vores stævne. Det blev det til alles store begejstring.
Da vores stævne i Maj blev aflyst, havde vi ansøgt om at få en weekend mere i efteråret og det blev så i
Halloween weekenden. Desværre ramte anden Corona bølge lige et par uger før og vi måtte igen aflyse.
Heldigvis kunne vi indhente støtte fra en Corona pulje, for tabt fortjeneste og det blev også gjort.
Alt i alt har klubben haft et underligt år, både på grund af Corona pandemien, men også fordi klubbens
daværende bestyrelse desværre havde samarbejdsproblemer. Dette endte i to ekstraordinære
generalforsamlinger, hvor bestyrelsens veje måtte skilles og en ny bestyrelse måtte dannes.
Heldigvis trådte der både nye og gamle kræfter til og der kom ro på igen, hvilket nu kan bane vejen for at
SYK igen har en lys fremtid.
Det arbejde, der er lavet de sidste to måneder, håber vi i bestyrelsen har givet et godt fundament for at den
nye bestyrelse kan arbejde videre i klubbens ånd.
Vi har i bestyrelsen også gjort os nogle tanker om klubben tilholdssted, men vi har ikke træffet nogle
afgørelser for hvorvidt klubben skal have fast tilholdssted eller ej. Dette mener vi skal gøres i samarbejde
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med medlemmerne, så alle bliver hørt og har indflydelse. Dette kommer I til at høre mere om, om lidt hvor
vi skal gennemgå de tanker der er blevet gjort i bestyrelsen om emnet.
Tak fordi I lyttede med.
Med venlig hilsen
Christina Kryder Andersen
Formand
Sydsjællands Køre og rideforening
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