ZOOM, den 10. marts 2021 kl. 19.00

Referat Ordinær Generalforsamling SYK 2021
EMNE
Valg af dirigent

SPECIFIKT
Bestyrelsen foreslår Mette Ahm

Valg af
stemmetællere
Bestyrelsens
beretning
Orientering om
overvejelser i forhold
til tilholdssted

Kassereren
forelægger det
reviderede regnskab

Christina læser bestyrelsens
beretning op.
Bestyrelsen fremlægger de tanker,
der er gjort indtil videre, om et evt.
tilholdssted kontra intet
tilholdssted. Her har de lavet et
Matrix skema, der viser fordele og
ulemper ved begge dele.
Kassereren læser det reviderede
regnskab op.

Behandling af
indkomne forslag

De indkomne forslag har ligget
tilgængelige på hjemmesiden op til
generalforsamlingen.

Forslag stillet fra
medlem Camilla
Holmegaard.

Et forslag er sendt fra medlem

Vicky Højager Larsen
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TILTAG
Mette Ahm accepterer valget og
generalforsamlingen godkender.
Lis Marding og Mathilde True bliver valgt som
stemmetællere. Alle resultater kontrolleres af
dirigenten.
Se bestyrelsens beretning i bilag 1
Det bliver den nye bestyrelse, der går videre med
emnet, og som lovet, bliver medlemmerne taget
med i diskussionen.

Der bliver stillet få spørgsmål til regnskabet, alle
bliver der gjort rede for af kassereren, og til
tilfredshed for generalforsamlingen.
Se regnskabet i bilag 2
Forslagene bliver gennemgået i rækkefølge efter
inddeling i de paragraffer, de hører til, og bliver
motiveret af forslagsstiller. Hvor der er flere forslag
til samme paragraf og stykke, bliver hvert forslag
motiveret, hvorefter det er dét mest vidtgående, der
stemmes om først.
Forslag og resultater kan ses i bilag 3
Camilla spørges, om hun vil motivere sit forslag,
men synes, det er beskrevet fint.
Hun spørges af Niels, om hun ønsker sit forslag skal
være et forslag til bestyrelsen eller ønsker det til
afstemning. Hun vil gerne have det til afstemning.
Forslaget bliver delt på skærmen.
Line spørger, om sådan et forslag kan besluttes på
en generalforsamling. Dirigenten svarer, at det kan
det og i tilfælde af nok stemmer, vil bestyrelsen
være forpligtet til at følge det.
Merete får ordet og siger, at der er mange ”eller” i
forslaget og hvis man skal stemme om det, er det
svært at gennemskue, hvad det er, man stemmer
for. Camilla bliver spurgt af dirigenten, om hun vil
uddybe: Camilla har ikke tænkt over det i skreven
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Fastsættelse af
medlemskontingent
Fremlæggelse af
budgetforslag

Bestyrelsen foreslår at
kontingentet forbliver uændret

Valg til bestyrelse

På valg er:
• Christina Kryder Andersen
• Niels True
• Heidi Poulsgaard Lauridsen
(ønsker ikke genvalg)
• Sussie von Baden MechildAdler
• Laura Larsen 10

Kassereren fremlægger budgettet
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stund, men har ønsket et forslag, der favner
bredere.
Dirigenten spørger, om hun mener, at bestyrelsen er
forpligtiget til at følge forslaget, hvis det vedtages.
Der vil kunne opstå situationer, som her i Coronatiden, hvor det slet ikke er muligt og her vil
bestyrelsen så ikke kunne opfylde det vedtaget
forslag. Camilla svarer, at hun ikke har tænkt over
forslagets formulering og problematik, men kan se,
at det ikke er muligt at vedtage på dette grundlag og
ikke kan tages til afstemning, men må være op til
bestyrelsen. Camilla trækker det derfor tilbage som
et forslag, der skal stemmes om
Nogle af punkterne er rigtig gode og
generalforsamlingen taler om mulighederne. Blandt
andet, at man ville kunne afholde
klubmesterskaberne i spring, med de krav, der
plejer at være, men så afholde et ”Mini-mesterskab”,
med mindre krav.
Generalforsamlingen taler om, at ny bestyrelse skal
se på punkterne i forslaget og tage det med i
overvejelserne, når der skal planlægges stævne
næste gang.
Forslaget kan ses i bilag 4
Generalforsamlingen er enig
Der bliver stillet få spørgsmål fra medlemmerne til
budgettet og kassereren redegør for disse. Bl.a.
spørges der ind til posten for medlemskontingenter
i 2022, hvor en stigning i medlemmer er regnet
med. Generalforsamlingen taler om den
medlemsstigning, der har været på det seneste, der
skyldes den opdeling klubben har oplevet.
Spørgsmålet er, om dette ikke vil have negativ
påvirkning på medlemstallet i 2022, hvortil
kassereren medgiver, at dette kan få indflydelse.
Se budgettet i bilag 2
Christina, Laura og Niels ønsker ikke genvalg. Sussie
ønsker genvalg og vælges ind, så der mangler fire
pladser.
Merete Louise Rasmussen ønsker valg.
Der bliver stillet forslag af generalforsamlingen,
men forslagsemnerne ønsker ikke valg.
Line Juul Pedersen ønsker valg.
Vicky Højager Larsen ønsker valg.
Lena Rohr Jepsen ønsker valg.

Oprettet den 20. marts 2021
Side 2 af 4

Valg af kasserer

Valg af suppleanter

Valg af
juniorrepræsentanter

Valg af revisor

•

Valg af
revisorsuppleant
Ranglistevindere

•

På valg er Ole Sørensen.
Ole modtager genvalg
På valg er Mette Ahm
Mette modtager genvalg

Sussie uddeler præmierne virtuelt.

Eventuelt

Dirigenten takker for god ro og
orden, og en god tone og erklærer
årets generalforsamlingen for
afsluttet.
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Ingen andre ønsker eller tilbyder sig til valg og da
dette kun er de fem pladser, der skal være, bliver
der ikke en afstemning om bestyrelsesposterne.
Mette Tving Andersen, nuværende kasserer, ønsker
ikke at sidde sine 2 år, men vil gerne trække sig. Der
skal derfor vælges en ny kasserer. Posten må ligge
udenfor eller i bestyrelsen.
Der kommer en masse forslag, men alle afvises.
Bestyrelsen skal, når de konstituerer sig, selv finde
et medlem iblandt dem selv, der kan varetage
kassererposten.
Laura Seier indstilles, hun accepterer og bliver valgt
til 1. suppleant.
Millington ønsker valg og bliver 2. suppleant.
Da der ikke er nogle juniorer med til
generalforsamlingen, og ingen har nogle idéer til
repræsentanter, bliver generalforsamlingen enige
om, at bestyrelsen bemyndiges til at søge og finde
juniorrepræsentanter, og selv besætte posterne
med disse.
Generalforsamlingen klapper Ole ind
Generalforsamlingen klapper Mette ind
Rødt bånd (dressur, pony), samt gavekort, er vundet
af Laura Antonia Larsen, med 20 point.
Blåt bånd (dressur, hest), samt gavekort, er vundet
af Olivia Pescatori med 18 point.
Erik Andersens pokal (spring hest), med første navn
indgraveret i 1972, samt gavekort, er vundet af
Ester Seedorff, med 67 point.
P.R. Petersens pokal (spring pony), samt gavekort,
er vundet af Edith Seedorff med 12 point.
Denne pokal har ikke plads til flere navne, så nu skal
bestyrelsen vælge, hvordan det nye skal se ud, til
næste år.
I år er præmierne ikke sponsorater, men købt for at
støtte erhvervsdrivende (Horze i Næstved), i tiden
under Covid-19.
Line ønsker ordet: Det ville være en idé, at pointene
kontrolleres ved årets udløb, i hvert fald vindernes,
så vi sikrer, at pointene er korrekt indsamlet.
Kl. 22.17
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Merete Rasmussen

_____________________________________________________________________________

Line Juul Pedersen
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Lena Jepsen
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Sussie Von Baden Mechtild-Adler
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