REFERAT
Generalforsamling SJR den 2/3 2022

1) Valg af dirigent: Margrethe Vad vælges som dirigent.
2) Bestyrelsens beretning: Formand Jens Falk orienterede om årets gang i 2021
I stikord:
•
•
•

•

•
•
•
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•

•
•
•

•
•
•

Endnu et år uden alvorlige uheld
Medlemstallet stort set uændret selvom mange frygtede at Covid-19 ville medføre nedsat
tilgang af nye medlemmer.
Covid-19 har fyldt rigtig meget, men alle har bidraget og derfor er det gået godt. De
daglige brugere har med forståelse, accepteret de til tider begrænsede besøgstider og
udfoldelsesmuligheder. Af samme grund blev generalforsamlingen sidste år afholdt uden
dørs.
Rideundervisningen blev ramt af indendørs forsamlingsforbud. Mange steder valgte man
at aflyse undervisningen, men vi flyttede undervisningen udendørs, og Anette & Co trak i
deres varmeste vinterfrakker og frøs med anstand.
Skjern Rideskole var nok den eneste rideskole i landet som gav holdundervisning.
Alle har bidraget – tak for det.
De daglige brugere har med forståelse accepteret de til tider begrænsede besøgstider og
muligheder.
Forældrene har vist accept og tillid i forhold til ikke at have adgang i forbindelse med
deres børns undervisning.
Sports- junior og cafeteriaudvalget skal have stor ros for at gennemføre arrangementer,
som trods flere aflysninger trods alt blev gennemført under strenge restriktioner og med
masser af håndsprit.
Personalet: Tak for stor fleksibilitet med arbejdstider og opgaver.
Ride lejren blev igen i 2021 afholdt med stor tilslutning.
I løbet af 2021 er der investeret i to el-hejseporte i ridehallerne. Endvidere er der skiftet
tag og loft i mellembygningen, og der er lavet automatisk vand i foldene. Desuden er der
etableret 3 luftefolde med betonspalter. Alle tiltag er betalt ud af driften.
Igen i år stor tak til Lone, Linda, Ilone, Marie Bo, Thea og Anette for en stor indsats og
tillykke med resultatet.
Også tak til de mange frivillige der hjælper til – mange hjælper fordi de har børn der går
til ridning, og nogle af dem fortsætter selvom børnene for længst er holdt op.
Særlig tak til sportsudvalget, Gyngehesten og ikke mindst daglig leder Anette.

3) Regnskab: Kasserer Anne Hau og Anette gjorde rede for det reviderede regnskab, som godkendes af
generalforsamlingen.
4) Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Godkendt af forsamlingen.
5) Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag var fremsat.
6) Valg til bestyrelsen: På valg var Hardy Højris og Flemming Agerbo. Genvalgt.

7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: Bodil Melhede og Bente Kaasgaard blev genvalgt.
8) Valg af Revisor: Nuværende revisor er Partner Revision. Genvalgt
9) Valg af intern revisor til godkendelse af medlemsindberetningen: Margrethe Vad blev genvalgt.
10) Evt: Anette orienterede:
•

•

Klubben har fortsat en solig økonomi. Bestyrelsen har derfor besluttet at
bruge lidt af opsparingen på Herpes-vaccination af alle opstaldede heste.
Fremtidigt vil det være et krav, at nye heste i stalden er vaccinerede mod
Heste-herpes.
Vi forventer at der afholdes ridelejr, men pga personalesituationen kender
vi ikke omfanget endnu. Måske opfordringer til forældre om at bidrage
med arbejde/mad/andet.

Formanden:
•

Jens Falk takkede de fire medlemmer (Jonne, Astrid, Malene og Marianne)
af cafeteriaudvalget for mere end 25 års tro tjeneste. Udover at stå med
ansvaret har de formået at skabe en god stemning i køkkenet/kiosken, når
der fra tidlig morgen til sen aften ved samtlige arrangementer har været
langet kaffe, toast og meget andet over disken.

•

Opfordrer medlemmerne til at huske at handle lokalt hos sponsorerne. Det
er langt nemmere at bede om penge, når sponsorerne oplever at vi lægger
vores handel hos dem.
Margrethe supplerede med at indsamlingen af bon’er fra Land&Fritid har
udløst en bonus på ca 5.000 til klubben. Så det er umagen værd at huske
det.

Gyngehesten:

•

Skjern d. 2/3, 2022 Referat: Erling Kristensen

