REFERAT - SABR Generalforsamling 2017
Lørdag den 25. februar 2017 kl. 13.00 på Sabro Lokalcenter
Indkaldte:

Alle medlemmer af Sabro Rideklub.

Referent:

Karina Erikstrup

Pkt. Beskrivelse
Pokal
overrækkelser

Diskussion, Handling og Beslutning
Overrækkelse af vandrepokaler til klubmestrene for 2016:
Diciplin
Elevmester
Dressur-Pony
Dressur-Hest
Spring-Pony
Spring-Hest
Ringridning

Rytter
Maja Lund Olsen
Camilla Jeppesen
Laura Kjøller
Mathilde B. Andersen
Nanna Liv Kynde Agerskov
Cecilie B. Ørskou

Ansvar
Katrine

Pony / Hest
Mary
Kenobi
Bella Godthaab
Lazantie
Safir’s Aston
Leonardo

Der blev derudover overrakt erstatningspokaler til klubmestrene for 2015.
1.

Valg af dirigent

o Inger Jeppesen, blev foreslået af bestyrelsen og blev valgt som
dirrigent/ordstyrer.
o Inger konstaterede at generalforsamlingen (GF) er rettidigt indkaldt og at
dagsordenen følger vedtægterne. Generalforsamlingen er dermed
beslutningsdygtig.
o Der er ingen indsigelser til dagsordenen.
o Stemmeoptællere ved evt. afstemning: Joan V. Madsen og Marian D.
Jensen

2.

Beretning
MEDLEMMER
ELEVSØGNING
”DUS MED
HESTE”

o
o
o
o

UNDERVISERE

o
o
o

UNDERVISER PÅ
PENSION EFTER
40 ÅR i SABR

o

UDSKIFTNING
AF ELEVHESTE

o
o
o
o
o
o
o

PART PÅ
ELEVHESTE
OPSTALDNING

Formanden aflagde beretning for 2016.
154 aktive medlemmer pr. 31/12-2016.
SABR har meget stor søgning til elevhold – med op til to års ventetid.
Konceptet startede vi i 2016, som et tilbud til nye, der vil snuse til heste og
ridesporten. Det er med stor succes afholdt 6 gange i 2016 og fortsætter i
2017.
Tak til vores faste undervisere på elevholdene.
Der er derudover et trofast team der træder til ved behov for afløsning.
Berider Marie Louise Petersen underviser springhold og i dressur for
privatryttere og partryttere.
Velkommen til Maria Basse, der 1. marts bliver underviser på
puslingeholdet.
Efter 40 år som underviser i klubben valgte Gitta at gå på velfortjent
pension. Gitta har været en aktiv del af klubben siden hun var med til at
starte Sabro Rideklub i 1976.
Hun bor heldigvis tæt på og kommer her stadigvæk jævnligt.
Klubben afholdte hyggelig reception for hende på hendes sidste
arbejdsdag.
Elevhestene i SABR har oplevet stor udskiftning i gruppen i 2016.
Vi har sagt farvel til Anton, Garcon, Funny, Bredero, Charlie og Lucky.
Night Light og Wika er sat til salg, da de ikke helt trives som elevheste.
Vi sagt velkommen til Stjerne, Victor, Benjamin, Wika, Pie og Simone.
Både heste og ryttere nyder godt af part-ordningen.
8 heste har p.t. part og flere vil rigtig gerne have en part i 2017.
Fuldt hus i boksstalden til privatheste hele 2016 – hvilket er rigtig godt for
klubbens økonomi.

Alle

Kamilla
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RYTTERMÆRKE
R I 2016
BREDDEARRANGEMENTER

UNGDOMSUDVALG
40-ÅRS
JUBILÆUM
1976-2016

STÆVNER

STÆVNESEKRETARIAT
TUTTENSTØTTEUDVALG

ARBEJDSDAGE

HANDYOPGAVER

PR-AKTIVITETER

Fremtiden
KLUBMODUL

DAGLIG LEDER

ELEVHESTENE
BANEHEGN

o Elleve piger bestod ryttermærke 3 - fem bestod ryttermærke 2 - tre bestod
ryttermærke 1 - Stort tillykke til jer alle!
o Igen mange gode arrangementer i 2016: Fastelavnsstævne, pinseridt,
kursus ved Sharyn i træning af kroppen ift. ridning, ridelejr og julestævne i
2016.
Rigtig god tilslutning fra både elevryttere og privatryttere.
o Som noget nyt afholder udvalget elevrytter-stævne den 23. april.
o I 2016 har vi bl.a været en tur i Bowlinghallen, i Djurs Sommerland, og haft
før-stævne hygge og nogle filmaftner i rideklubben.
Vi glæder os til nye oplevelser i 2017… vil du være med?
o Det blev fejret den 13. august med masser af forskellige festlige
hesteaktiviteter dagen igennem og fest for alle medlemmer og tidligere
medlemmer om aftenen.
o Den 27.-28. august blev afholdt jubilæums-stævne med gode præmier og
specielle jubilæums-rosetter til vinderne.
o 2016 har været et supergodt stævneår – i alt 6 stævner blev det til, med
samlet knap 1.000 starter. De gode stævner er et stort plus for klubben også økonomisk!
o Til glæde for stævneudvalget – og alle os andre – fik vi i 2016 et
stævnesekretariat foræret. Det er en kæmpehjælp og vi siger stor tak til
den gavmilde giver (der ønsker at være anonym).
o Fantastisk udbud med koldt og varmt - sundt og kager - slik og frugt sodavand og kaffe….. endda aftensmad – alt til meget gode priser! Tutten
er en stabil og god indtægtskilde.
Tak til det trofaste hjælperhold… der er også plads til nye i truppen 
o 6 hyggelige arbejdsdage årligt – for alle medlemmer – opstaldere, ETB
ryttere og elevryttere.
Klubbens faciliteter vedligeholdes og repareres, og der bliver ryddet op og
gjort klar til vinter- og sommersæson.
Kom og vær med, klubben gi’r frokost.
o Stort renoveringsprojekt i hallen og renovering af halvtag, med støtte fra
Aarhus Kommune.
o Renovering af løbegang og fold til elevhestene.
o Udskiftning af traktor, da den gamle selvantændte i december.
o Julebanko med et væld af sponsorgaver - Fondsansøgninger - SABR
Støttelotto - Klubhæfte og OK benzin-kort - Diabetes indsamling.
o Stor tak til hovedsponsor Djursland Bank og til de øvrige sponsorer.
Velkommen til ny sponsor Frijsenborg Dyrlægerne.
o Flere nye sponsorere på vej – og der er plads til mange flere 
o I foråret 2017 får klubben ny hjemmeside med mange nye funktioner som:
mobilversion, tilmeldings- og betalingsmodul, administrations- samt
økonomi- og regnskabssystem. Det betyder at timer til kassererfunktionen bliver markant mindre. Det betyder også, at alle tilmeldinger
og betalinger i fremtiden vil foregå med betalingskort via hjemmesiden.
o Grundet et stort omfang af driftsmæssige opgaver på for få frivillige
hænder, har bestyrelsen besluttet at arbejde hen i mod ansættelse af en
daglig leder.
o Tjek og justering af sadler og frostsikrede vandkopper i elevstalden.
o Sikkert hegn om banerne – det starter med nyt hegn om springbanen, med
tilskud fra Falck.
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UDENDØR
DRESSURBANE
NY RIDEHAL

Godk. beretning
3.

Fremlæggelse af
regnskab

Fremlæggelse af
budget
4.

Medlemskontingent

o Klubben har søgt og fået tilskud (50%) til renovering af udendørs stor
dressurbane, resten skal findes via søgning af andre fonde og eventuelt
sponsorer – der er ikke afsat penge til det i budget for 2017!
o Bestyrelsen har en vision om at Sabro Rideklub skal have en ridehal mere. I
februar 2017 har klubben indsendt en ansøgning til Aarhus Kommune om
50% finansiering, med svar omkring juni. De resterende 50% skal
finansieres gennem andre fonde og sponsorer. Hvis alt går som vi
drømmer om, vil byggeriet kunne starte i november 2018.
o Beretningen er derefter godkendt af generalforsamlingen.

GF

o Det reviderede regnskab for 2016 blev fremlagt og gennemgået.
 Indtægterne i 2016 har været fine. Vi har dog haft flere omkostninger
og kommer ud af året med et underskud. Dette skyldes flere ting:
 Der er brugt et stort beløb på renovering af ridehallen (delvist fra
opsparing i 2015)
 Der er købt en del nye elevheste i 2016 – hvilket også betyder, at vi
har heste for en større værdi.
 Der har været uforudsete udgifter til bl.a.
 renovering af elevhestenes løbegang og fold
 udskiftning af traktor efter brand
 tilbagebetaling af lokaletilskud
 ekstra stor afbetaling på banklån
o Regnskabet er derefter godkendt af generalforsamlingen uden
bemærkninger.
o Budget for 2017 blev fremlagt og gennemgået.
o Budgettet er derefter godkendt af generalforsamlingen.

Ewa
GF

o Bestyrelsen foreslår fastholdelse af medlems kontingent på:
Under 18 år:
160 kr. halvårligt
Over 18 år:
260 kr. halvårlig
o Ovenstående er vedtaget af generalforsamlingen.

Best.

Best.

5.

Indsendte forslag

o Der er ikke indkommet forslag til behandling.

6.

Valg til
forretningsudvalg

o På ordinært valg er: Kasserer og Sekretær.
o FORMAND: Kamilla Sofie Pedersen trækker sig midt i valgperioden pga.
manglende tid.
Karina Erikstrup er valgt som ny formand for klubben for 1 år, indtil
ordinært valg i 2018.
o SEKRETÆR: Karina Erikstrup er på valg, og afgår da hun er valgt som
formand.
Marie Nielsen er valgt som ny sekretær for klubben.
o KASSERER: Ewa Sørensen ønsker ikke genvalg.
Gitte Seiersen er valgt som kasserer for klubben.

7.

Valg til øvrige
udvalg
Materiale-udv.
Støtte-udvalg

o
o

Bredde-udvalg
PR-udvalg

o
o

Ewa
GF

GF

På valg i år er formand for følgende poster: Materialeudvalg, Støtteudvalg,
Breddeudvalg, PR-udvalg.
Christian Erikstrup er genvalgt som formand.
Else Cramer ønsker ikke at fortsætte som formand for støtteudvalget. Joan
Vendelbo Madsen er valgt som formand for støtteudvalget.
Astrid Ross Poulsen er genvalgt som breddeudvalgsformand.
PR-udvalg: Karen Tambo er genvalgt som formand for PR.
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Undervisningskoordinator

8.

Hvervning udv.medlemmer
 Materialeudvalg
 Støtte-udvalg

 Bredde-udvalg
 PR-udvalg

 Hestevelfærdsudvalg
 Stævne-udvalg

 Ungdomsudvalg

o Undervisningskoordinator: Posten er ikke på ordinær valg i år, men Marie
Nielsen afgår, da hun er valgt som sekretær.
Kamilla Sofie Pedersen er valgt som undervisningskoordinator for 1 år,
indtil ordinært valg i 2018.

o Formand: Christian Erikstrup.
Øvrige medlemmer efter generalforsamlingen: Karen Tambo, John-Verner
Petersen, Kim Bang Hansen, Kim Fiirgaard og Maria Beermann.
o Formand: Joan V. Madsen.
Øvrige medlemmer efter generalforsamlingen: Else Cramer, Inger
Jacobsen, Marian D. Jensen, Inger Jeppesen, Rikke Fiirgaard, Ewa
Sørensen, Jannie K. Rasmussen og Nina Dyrborg, Jannie Svendsen, Laura
Kjøller og Camilla Jeppesen.
o Formand: Astrid Ross Poulsen.
Øvrige medlemmer efter generalforsamlingen: Marie Nielsen, Katrine P.
Elkrog, Line Cramer, Nanna K. Agerskov, Laura Kjøller og Maya Mathiassen.
o Formand: Karen Tambo.
Øvrige medlemmer efter generalforsamlingen: Inger Jeppesen, Bente
Elleskov P., Eva Ross Petersen, Joan Madsen, Maria Beermann og Kamilla
S. Pedersen.
o Formand, Mette Nielsen.
Øvrige medlemmer efter generalforsamlingen: Marie Nielsen, Astrid Ross
Poulsen, Katrine P. Elkrog, Pil L. Andersen, Marie Aster, Elisabeth
Andreassen, Line Cramer, Annie W. Pedersen og Nanna K. Agerskov.
o Formand: Katrine P. Elkrog.
Øvrige medlemmer efter generalforsamlingen: Louise Bang Hansen, Marie
Nielsen, Astrid Ross Poulsen, Maya S. Mathiassen, Annie W. Pedersen,
Maria Beermann, Jannie Svendsen, Mette Nielsen, Nanna K. Agerskov,
Maja Lykke Seiersen og Mathilde B. Andersen.
o Ungdomsudvalg: Formand, Line Cramer.
Øvrige medlemmer efter generalforsamlingen: Astrid Ross Poulsen, Marie
Nielsen, Katrine P. Elkrog, Maya Mathiassen, Freja Erikstrup, Maja Lykke
Seiersen, Emilie Elleskov Thygesen, Mathilde Fiirgaard, ????



o Ønsker du også at være med i et udvalg, så henvend dig til
udvalgsformanden for det udvalg du gerne vil være med i.

9.

Valg af 2
revisorer og 1
revisorsuppleant

o Inger Jeppesen er genvalgt som revisor.
o Ewa Sørensen er valgt som revisor.
o Kent Jeppesen er valgt som revisorsuppleant.

10.

Eventuelt

o

 Elevheste-PR

o

 How to……. for
nye

o

Husk at deltage på arbejdsdagene. Det er sjovt og hyggeligt og det gør en
stor forskel for klubben at du deltager. Klubben giver frokost og
eftermiddagskage. Hold øje med datoerne på klubbens hjemmeside.
Forslag om at synliggøre hvilke elevheste der har vundet
klubmesterskaberne, som en slags PR for dem. F.eks ved skiltet over
spiltov/boks.
Forslag om at der laves How to… folder/kursus for nye elever og nye
elevforældre. Som ny i klubben og som ny i heste- og rideuniverset er der

Christian

Bente

Henriette
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o

o

o
o
o

 Daglig leder

o
o
o
o

Farvel og tak

o
o

rigtig meget nyt at forholde sig til og det kan være svært at finde rundt i
hvad og hvordan man skal gøre, og også at vide hvordan man kan hjælpe
til i det daglige.
Klubben har en ”velkommen til SABR” folder, som findes på hjemmesiden,
i elevstalden og udleveres til nye elevryttere i forbindelse med
indmeldelse.
PR-udvalget gennemgår den for om den skal revideres igen, eller om der
evt. skal laves endnu en folder. Elevrytter-forælder med i processen for at
sikre at alt relevant kommer med.
Forslag om at eleverne på indslusningsholdene, kun rider hver anden gang Henriette
og hver anden gang lærer andet omkring håndtering af hestene.
Maya
At strigling, op- og afsadling indgår i undervisningen på puslinge- og
begynderhold.
Hvis der kommer mange nye, så afholde møde/kursus ca. 4 gange om året
Pil
for nye ryttere/forældre og melde forventninger ud.
Bestyrelsen arbejder videre med forslagene.
Spørgsmål til, hvad der skal der ligge af arbejdeopgaver i stillingen som
Maria
daglig leder?
Det ligger ikke endeligt fast og vil også afhænge af hvem der ansættes,
men der skal flyttes driftsopgaver fra bestyrelsen til stillingen.
Bestyrelsen opfordre alle til at komme med forslag til hvad stillingen kan
indeholde. Forslag sendes til info@sabrorideklub.dk
Ordstyreren sluttede mødet og takkede for god ro og orden.
Der blev overrakt erkendtligheder til de afgående bestyrelsesmedlemmer
samt til ordstyreren.
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