Møns Sportsrideklub.
Ordinær generalforsamling i Møns sportsrideklub

Data om mødet
Dato: 8 marts 2018
Tid: 19.30
Sted: Støberiet, Storegade 59, 1 sal, Stege

Deltager: Henriette, Klara, Ann Christina, Tine,
Christian Hoppe, Freja Hoppe, Camilla, Peter,
Dorte, Christian Carstensen, Birgit, Christian
Rasmussen, Freja Rasmussen, Marianne, Jette,
Maria, Luna, Merle, Marika og Trille

Referent: Trille Christensen

Dagsorden:

1. Valg af 2 stemmetællere

Ann Christina Nielsen og Birgit Pedersen.

2. Valg af dirigent.

Peter Christensen.

3. Bestyrelsen aflægger
beretning v/Dorte Lund
Nielsen (formand)

Formanden aflagde beretningen for Møn sportsrideklub
2017/2018:

”Endnu et år er gået og desværre har jeg ikke så meget at fortælle
om, som jeg kunne ønske, men vi har da haft et par arrangementer på
programmet.
I maj måned afholdte vi vores første forsøg på at lave et brag af et 1dages dressurstævne, hvilket gik over al forventning. Vi måtte lukke
for tilmeldinger, det tror jeg aldrig før er sket. Vi fik efterfølgende
stor ros for stævnet af de udefrakommende ryttere, så man må sige at
det var en stor succes. Ved stævnet afholdte vi også vores
klubmesterskab i dressur, hvilket undertegnede vandt.
I september skulle vi have afholdt et tilsvarende spring stævne, efter
samme koncept, men desværre kom der meget få tilmeldinger, så vi
blev nødt til at aflyse. Derfor flyttede vi vores klubmesterskab i
spring til en mandag aften og nedgraderede det til et E-stævne. Det
blev et super hyggeligt arrangement og vi fik en ny klubmester som
blev Luna Hansen.
I november plejer vi at afholde Halloween ringridning, men det blev

igen aflyst grundet for få tilmeldinger.
Det samme skete i februar, hvor vi også måtte aflyse vores fastelavns
ringridning, men denne gang grundet den kværkevirus som var i
omløb i området.
Vi havde også arrangeret et terrænspringskursus med Mia Hastrup,
men dette måtte vi også aflyse pga af smittefare.
Jeg må desværre konstatere at ”formkurven” for vores lille klub er
nedadgående. Vi mangler i den grad aktive medlemmer og
medlemmer som ikke er bange for at tage initiativ til arrangementer,
eller bare komme med idéer til samme. Jeg har også noteret mig, at
vi ikke har særlig mange stævneryttere tilbage i klubben, hvilket kan
skyldes mange ting, men jeg har indtrykket af at der bliver færre og
færre stævneryttere på E og D niveau generelt.
Og hvad kan vi så gøre? Skal vi overhovedet have en rideklub på
Møn? Hvis der ikke er nok aktive medlemmer til det, giver det så
nogen mening? Når man kun sidder en håndfuld mennesker i en
bestyrelse/udvalg, og det gang på gang er de samme mennesker, som
skal trække læsset, så er det ved at være på godt jysk ”træls”. Vi
mangler i den grad sammenhold, initiativ og klubånd i vores klub.
Selvfølgelig kan en rideklub ikke sammenlignes med f.eks. en
fodboldklub, for vi mødes jo ikke fast, hver uge og vi har heller ikke
fælles faciliteter, så det kan være svært at få en sammentømret klub,
men mindre kan jo også gøre det. Jeg må for mit eget vedkommende
sige, at lysten til at drive klubben videre kan ligge på et meget lille
sted efterhånden. Da vi i sin tid startede klubben i 2000, på
Stenagergård, var tiden en anden. Og for 20 år siden, der var det
muligt at lave en ”Møn-cup”, hvor der blev afholdt både dressur og
springstævner 5 forskellige steder på Møn hen over sommeren. Der
blev afholdt dressur og springkurser, også rundt om på øen. Der var
fester, ride lejrer og hyggedage med fællesspisning. Så man kan godt
sige at det er gået stærkt ned af bakke for ridesporten på Møn.
Så måske er det tid til at tage det ovenstående spørgsmål op til
overvejelse: skal vi have en rideklub på Møn? Hvis ikke, hvad skal
der gøres for at vi kan vende udviklingen og igen gøre Møn til en
aktiv heste-ø ?”
Formand Dorte Lund-Nielsen

4. Det reviderede

regnskab for Møns
sportsrideklub
fremlægges til
godkendelse v/Peter
Christensen (kasserer)

De valgte revisorer er Annie
Pilegaard og Henriette Fabricius.
Anne Pilegaard er bortrejst indtil

22. marts 2018 og har derfor ikke
mulighed for at revidere
regnskabet for 2017 inden
generalforsamlingen.
Da generalforsamlingen ikke har
valgt nogen revisorsuppleanter,
har bestyrelsen valgt at pege på
suppleanten til bestyrelsen: Birgit
Pedersen.
Birgit Pedersen skal derfor
formelt set godkendes på
generalforsamlingen 8. marts
inden regnskabet foreligges.

5. Fastsættelse af
kontingent.
Bestyrelsen foreslår
uændret kontingent
(250kr/år / 150kr/år)

Birgit Pedersen blev på generalforsamlingen godkendt som
revisorsuppleant for Anne Pilegaard.
Peter Christensen fremlagde og gennemgik herefter
regnskabet for 2017. Der var ingen indsigelser hertil og
regnskabet blev godkendt uden anmærkninger.

På generalforsamlingen vedtog deltagerne at fastholde det
nuværende årlige kontingent på 250kr/år for seniorer og
150kr/år for juniorer.

6. Behandling af indkomne
forslag:
Fremlagt på bestyrelsens
vegne af Peter Christensen:

I forbindelse med at Nordfeldt
pokalen udstilles på Thorsvang
ønsker bestyrelsen at
generalforsamlingen tager stilling
til om pokalen fortsat skal
forsikres.
Det kan oplyses at forsikringen
koster klubben ca. 750,- kr/år.

Dorte oplyste at pokalerne flyttes ud på Thorsvang her i
foråret. De kommer til at stå i et lukket rum hvor besøgende
kan se klubbens pokaler og faner udstillet gennem en
glasrude. Endvidere er der alarmsystem.
Pokalerne vil forsat være klubbens ejendom.
Der blev stillet forslag om afstemning af hvorvidt klubben
skal betal 750 kroner årligt i forsikring af pokalerne efter d.
1. januar 2019.
Afstemningen foregik via håndsoprækning og en stemme pr.
medlem:
11 stemte mod forsat betaling af forsikringen
2 stemte for fortsat betaling af forsikringen
Det blev hermed besluttet på generalforsamlingen at
klubben fremadrettet ikke betaler for forsikring af Nordfeldt
samt springpokalen.

7. Valg af formand og
kasserer.
Dorte Lund-Nielsen er på
valgt til bestyrelsen og
fortsætter gerne som
formand.

Dorte blev genvalgt som formand på generalforsamlingen.

Peter Christensen er ikke
valg og fortsætter gerne
som kasserer.
8. Valg af øvrige
bestyrelsesmedlemmer:
Christian Carstensen og
Klara Fabricius er ikke på
valg og vil begge gerne
fortsætte i bestyrelsen.
Ane-Marie Christensen er
på valg og stiller gerne op
som medlem af
bestyrelsen

9. Valg af suppleanter.

10.Valg af
juniorrepræsentant og
juniorsuppleant.

11.Valg af 2 revisorer og 1
revisorer suppleant.

Ane-Marie blev genvalgt på generalforsamlingen som
medlem af bestyrelsen.

Følgende blev på generalforsamlingen valgt som
bestyrelsessuppleanter:
Christian Rasmussen og Birgit Pedersen.

Følgende blev på generalforsamlingen valgt som
juniorrepræsentanter:
Rikke Houmann Larsen og Freja Rasmussen
Juniorsuppleant: Freja Hoppe.
Annie Pilegård og Henriette Fabricius ønsker at fortsætte
som revisorer og blev på generalforsamlingen genvalgt
hertil.
Birgit Pedersen blev valgt som revisorer suppleant.

12.Valg af øvrige udvalg
(aktivitets og stævne
udvalg).

Man valgte på generalforsamlingen at forsætte med et
samlet aktivitet/stævne udvalg i stedet for at splitte disse
op i to forskellige udvalg.
Følgende meldte sig ind i udvalget:
Ann Christina Nielsen
Christian Carstensen
Klara Fabricius
Dorte Lund-Nielsen
Christian Hoppe
Tine Hoppe
Freja Hoppe
Marianne M. Larsen
Camilla Thestrup
Maria Hansen
Jette Andreasen

13.Eventuelt:
Uddeling af præmier til
rangliste vindere 2017

Ranglistevindere 2017:
Maria Bille Rasmussen på Lester i senior dressur
Birgit Pedersen på Quiselle V i senior spring
Luna Hansen på Sille i junior dressur/spring
Alle tre modtog vandrepokal, roset samt et gavekort på 500
kroner til handelsstandsforeningen.
Vinder af ringridning 2018:
Endnu ikke fundet idet klubbens fastelavns ringridning blev
aflyst.

Uddeling af
erindringsgaver til
ranglistevindere 2016 samt
vinder af ringridning 2017.

Ranglistevinderne for 2016 og vinderen af ringridning 2017
fik allerede deres Erindringsgaver udleveret sidste år. Der
blev således ikke delt erindringsgaver ud på årets
generalforsamling.

Ny møde i bestyrelsen og
aktivitetsudvalget

NYT AKTIVITETSUDVALGSMØDE MHP PLANÆLGNING
AF DRESSURSTÆVNET I MAJ FASTSÆTTES TIL D.
26/3-18 kl. 19.30 I RYTTERSTUEN PÅ PETERSGÅRD.
DER AFHOLDES BESTYRELSESMØDE SAMME DAG OG
STED ½ TIME FORINDEN KL. 19.00.

