Generalforsamling i Ishøj Sportsrideklub 2021
Tirsdag den 16. november

Referat
Referent: Pia Poulsen

1. Valg af dirigent + 2 stemmetællere
a. Henrik Jørgensen blev valgt som dirigent. Julie Pihl Bisgaard og Lonni
Bache blev valgt som stemmetællere.
b. 12 stemmeberettiget medlemmer tilstede.
2. Formandens beretning
a. Ingen spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning.
b. Beretningen blev godkendt.
3. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse
a. Årets resultat -25.836. Underskuddet skyldes blandt andet at der er
investeret i nye terrænspring, spring materiel samt nyt hegn om
ridebanen. Covid-19 har igen i går påvirket regnskabet. Heldigvis er det
lykkedes at holde nogle stævner/arrangementer trods alt, således
underskuddet ikke blev større.
b. Det er stadig meget vigtigt for klubbens eksistens, at der afholdes
stævner, træning mv., da det er den største indtægtskilde.
c. Regnskabet blev godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent
a. Uændret, forsat 400 kr. årligt.
b. Der var forespørgsel om genindførsel af passivt medlemskab. Det bliver
hurtigt rent administrativt tungt, så i stedet blev opfordret til at støtte
klubben på anden vis.
5. Behandling af indkomne forslag
a. Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af formand
a. Cecilie Pedersen modtager genvalg.
Cecilie blev valg.
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
a. Katja Berg modtager genvalg.
Katja blev valgt
b. Sofie Larsen modtager genvalg.
Sofie blev valgt.
c. Maria Juul Rasmussen modtager genvalg.
Maria blev valgt.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
a. Gitte Christensen blev valgt som 1. suppleant og Julie Pihl Bisgaard blev
valgt som 2. suppleant.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
a. Helle Pedersen blev valgt som revisor. Henrik Jørgensen blev valgt som
revisorsuppleant.
10. Eventuelt
a. Rideklubbens 30års jubilæum afholdes lørdag den 11/12 2021 som
julefrokost.
b. 5. december står den på orienteringsridt og 14. december afholdes der
Voltigeringsstævne. 2/1 2022 starter året med en springstævne hvor
der også vil være kæphest konkurrence.
c. Der blev forespurgt på forhindringscup – om det var noget klubben ville
arrangere. Bestyrelsen var åben herom men medlemmerne må være
aktive i planlægningen.
d. Ridehuskort: Der blev efterspurgt på dagskort igen – eller nærmere et
kort der gav lov til at benyttet ridehuset fx 2 x om ugen. God ide, men
desværre ikke muligt i praksis. Samtidig ville prisen være det samme
som et fuldt ridehuskort, så ingenting at vinde her.
e. ISR har et hold der kæmper om at blive en af de 20 klubber/hold der får
lov til at komme til Herning i august 2022 og konkurrere under VM. Det
bliver et af de største arrangementer i DK nogensinde.

11. Uddeling af championats pokaler
a. Der blev overrakt diverse championats pokaler +
klubmesteskabsdækner.
b. Prisen for årets talent bliver uddelt til jubilæumsfesten/julefrokosten
den 11. december.

Tak for et godt år der er gået. Vi glæder os til 2022.
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_____________________
Dirigent Henrik Jørgensen

