
Referat 

Generalforsamling SRV Tyrsig 

Afholdt d. 30 juni 2020 

Der var indkaldt til generalforsamling d. 26. februar 2020. Den blev ikke gennemført, da det blev 
konstateret, at den ikke var lovligt indvarslet jf. vedtægterne. Det drejer sig om, at indkaldelsen ikke blev 
annonceret på hjemmesiden. 

Derfor er der indkaldt til ny generalforsamling d. 12. marts 2020 jf. nedenstående dagsorden. 

Men pga. Corona situationen bliver generalforsamlingen udsat til d. 30. juni 2020 

Generalforsamlingen bliver derfor ikke afholdt inden udgangen af februar måned som anført i vedtægterne. 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent 
Dirigent: Jesper Langsted 
referent: Kresta Nygaard 
stemmetællere: Per Sørensen og Christian Søndergaard Hjermitslev 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
Se bilag 1 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

Se bilag 2 regnskab godkendt 
Dorthe stemmer imod godkendelse af regnskab 

Spørgsmål 
Dorthe: Har bestyrelsen drøftet et løsningsforslag på det underskud der er på undervisning? 
Lønudgiften er ikke kun til undervisning, der gives timeløn for undervisning og andre udgifter er til 
stald. 
Dorthe: I regnskabet 2018 og 2019 er der en forskel i opstaldning hvor lønudgifterne er det samme, 
hvordan kan det være? Prisen på opstaldning er sat ned for at tiltrække flere opstalderer . 
Dorthe: Udgifter til el steget fra 20000 i 2018 til 50000 i 2019, hvordan hænger det sammen? Der 
har været brud på en vandkap, hvor det tog noget tid at finde fejlen fra vandværkets side hvilket 
gav en merudgift på 10000. Der har været flere opstalderer og dermed mere aktivitet i stalden og 
ridehal. Desuden var der en periode i 2018 hvor der ikke var olie på fyret. 

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse 

Forslag fra Jesper Langsted om at give bestyrelsen bemyndigelse til at der laves et nyt budget. 



Der ses ingen grund til at gennemgå budgettet da det er lavet før Corona og dermed skal der laves 
et nyt. 
Der er d.d. givet 85000 i puljemidler grundet Corona. 
Enstemmig forsamling giver bestyrelsen bemyndigelse til at lave nyt budget. 
Spørgsmål fra Inger — er der ikke to revisorer der skal underskrive regnskab og budget? Efter 
gennemgang af vedtægterne ses der at der skal vælges to revisorer hvilket sker fra nu. 

5. Fastsættelse af kontingent 

Kontingent fastsat til uændret 

6. Behandling af indkomne forslag 

a. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 
Vedtægtsændringerne er godkendt af ride forbundet og der kan derfor stemmes om disse. 
Inger mener ikke de kan fremlægges fordi de ikke var fremlagt sidste gang. 
Der kan stemmes om dette, da de er godkendt af ride forbundet. 
Dorthe — kunne man ikke løse det ved at sende en mail ud til samtlige medlemmer dette 
kræver at samtlige medlemmer skal give samtykke til at der må sendes mail. Alternativt 
skal der sendes et brev pr. post, hvilket er dyrt. Skal man overveje at sætte det på 
hjemmesiden igen til næste år da den er offentlig tilgængelig. Problemet er at 
hjemmesiden har været nede hvilket har givet problemer. 

Ændringsforslag fra Dorthe at det skal tilbage til den gamle formulering. 
Ændringsforslaget er nedstemt med overvældende flertal, i det der kun var to stemmer 
imod og resten for. 

Derefter stemmes om alle vedtægtsændringer på en gang. 
Der er 23 gyldige stemmer 
Stemmerne fordeles ja: 21 nej: 2 
Ændringsforslaget er vedtaget til omgående ikrafttrædelse 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er Heidi Holm og Hanne Jensen begge ønsker genvalg 
Helle ThØgersen Sørensen ønsker at blive valgt 
Kresta Nygaard ønsker at blive valgt 
Anne Gustafsen ønsker at blive valgt 
Alle er valgt enstemmigt 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

suppleant Susanne Kane ønsker valg 
suppleant Christian Søndergård Hjermitslev ønsker valg. 

Begge er valgt enstemmigt 



9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Der er gjort opmærksom på at der skal vælges to revisorer 

På valg er Per Sørensen, ønsker genvalg og Gordon Quist Ønsker valg 

Begge er valgt enstemmigt 

Revisorsuppleant Morten Eckhardt 

Morten er valgt enstemmigt. 

10.Eventuelt 

Dorthe: opfordring at der er mere aktivt på hjemmesiden, da andre kan se hvornår der er mulighed 

for at se niveau og arrangementer, hvor skal der rettes henvendelse til. Hjemmesiden har ikke 

været brugt meget da der ikke har været nogen der har kunne finde ud af det. 

Der er givet midler fra kommunen til at afholde Sommer ride-bootcamp. 

Inger: hvor mange ledige bokse er der pt. Der er 9 ledige nu. 

Inger: Hvor mange er ansat på SRV? Der er 1 ansat og 1 der får timeløn, og andre der kan købe sig 

ind på vagter. 

Stor ros til dem der dagligt giver børn og voksne en rigtig god oplevelse. 

Underskrift 

Referent 

Kresta, Nygaa rd 
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Dirigent 
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