Generalforsamling 23/3/2022
Afholdt i rytterstuen på Killerup Rideklub, Killerupgade 35, 5220 Odense SØ, kl. 19:30

Valg af dirigent
Meggie Staal

Formandens beretning
2021 har igen været et år der har været ramt af corona, men dog ikke i samme grad som 2020. Der er blevet
afhold stævne og ridelejr med stor succes. Det har skabt glæde blandt elev-pigerne, og vist bestyrelsen at vi
sagtens kan stable arrangementer på benene ved hjælp af klubbens medlemmer. Det er den siddende
bestyrelses forhåbning at der i 2021 vil blive afholdt 2 stævner, og ridelejr.
Der er et stort ønske blandt alle ryttere i klubben om en ny bund i ridehallen. Det er et projekt der skal
understøttes af fonde grundet klubbens økonomi. Det er formandens forhåbning at den nye bestyrelse kan
dele opgaven om fonde søgning imellem sig.
Formanden forslår at der sker en gennemgang og revidering af hjemmesiden og vedtægterne.

Økonomi
Klubben havde ved udgang af 2020 en gæld til Hans Erik, for lokalelejen på 44155 kr. Denne gæld er i
slutningen af 2021 blevet formindsket til 35568 kr. Man forventer at kunne mindske gælden yderligere
igennem 2022 som følge af indtægt fra arrangementer.
Klubben vil fortsat gerne promovere at klubbens medlemmer tilmelder klubben sin Energi Fyn konto, da
klubben derved får tilskud.
Under mødet blev prisstigningerne sammenholdt med udbyttet heraf, bragt op af pensionærerne. Hertil
forklarede bestyrelsen, at prisen var blevet hævet grundet risiko for, at kommunen vil stoppe udmøntningen
af tilskuddet, såfremt de ikke kan se, at der bliver gjort en aktiv indsats for at øge indtægten. Det bemærkes
hertil, at klubben er stærkt afhængig af ovennævnte tilskud, for at kunne fortsætte driften.

Valg af formand
Ønsker genvalg:

Anna Rossen Linnet

Valgt:

Anna Rossen Linnet

Valg af den øvrig bestyrelse
Ønsker genvalg:

Camilla Sølvhjelm Lehrmann
Caroline Skands

På valg:

Anette Lund
Signe Højberg

Den valgte bestyrelse: Camilla Sølvhjelm Lehrmann, Caroline Skands, Anette Lund

Valg af sportsudvalget
Emilia Rosenbaum, Silke Kingo
Sportsudvalget tager fremadrettet initiativ til at få klubbens instagram konto op og køre med daglige
opdateringer om livet i klubben for at promovere klubben og tiltrække nye medlemmer.

Fremlæggelse af året arrangementer
Stævne d. 6. maj
Stævnet d. 6/5/2021 arrangeres ud fra samme drejebog som stævnet 2021. Bestyrelsen håber at
medlemmerne vil være behjælpelige med arrangering og afvikling af stævnet.
Ridelejr d. 18-19 juni
Der vil i starten af sommerferien afholdes ridelejr for eleverne på rideskolen Stævne
d. 25. sep.
Stævnet d. 25/9/2021 arrangeres ud fra samme drejebog som stævnet 2021. Bestyrelsen håber at
medlemmerne vil være behjælpelige med arrangering og afvikling af stævnet.

Evt.
Formanden ønsker at alt kontakt ift. klubben fremadrettet sker over mail. På den måde er det nemmere at
adskille formandsposten, og den generelle rolle som opstalder. Ydermere er alt information samlet, til en evt.
anden overtager posten.
Pensionærerne påpegede det ødelagte ridehustag, da en reparation af bunden ikke vil hjælpe på langt sigt,
hvis ikke taget samtidigt tætnes. Dette blev taget til efterretning, og der vil fremadrettet blive søgt fonde til
både ny bund og tag.
Det blev vendt, at klubben ikke er medlem af DRF, som ellers anført på klubbens hjemmeside, eftersom det
udgør en væsentlig udgift for de medlemmer, der måtte have ønske om at starte stævner i andre klubber. Det
nævnte manglende medlemskab resulterer i, at nogle medlemmer ser sig nødsaget til at betale medlemskab
til to forskellige klubber for at have muligheden for at starte stævner. Dette blev også taget til efterretning, og
spørgsmålet besvares med, at bestyrelsen vil rette henvendelse til Dansk Rideforbund om mulighed for at
starte stævner uden medlemskab til DRF.
Ideen om at tage elever over 18 år ind i elevskolen blev også drøftet, som en mulig indtægtskilde for
klubben. Dette forslag blev dog nedstemt, da klubben kun råder over ponyer, som ikke vurderes
tilstrækkelige til voksenridning.
Der var under og efter afviklingen af mødet problemer med at holde en ordentligt tone.
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