
 
 

Referat fra generalforsamling 
Mandag den 20. februar 2023.  

 
Der var indkaldt til generalforsamling i tutten, og formand Susanne Vennike bød velkommen til de 
45 medlemmer som deltog. 
 
Valg af dirigent og stemmetællere 
 
Hans Herman Storm blev valgt som dirigent og startede med at konstatere at generalforsamlingen 
var lovligt indvarslet. 
 
Nina Helsted og Lotte Postborg tilbød sig som stemmetællere 
 
Formandens beretning 
 
Susanne Vennike fortalte om årets gang. Hele formandsberetningen kan ses på hjemmesiden i 
løbet af ugen efter generalforsamlingen. Hans Herman spørger indtil om man ved mere omkring 
fremtidige tilskud. Susanne fortæller at kommunen stadig overvejer fordelingsnøgler og vi derfor 
ingenting ved. Forhåbentligt ved vi noget om et par måneder senest! 
 
Hans Herman beretter om hippoaden samtidig. 
 
Det reviderede regnskab 
 
Kasserer Signe Johansen fortæller om årets regnskab som viser et overskud på lidt mere end 
36.000 kr. Hun gør samtidig opmærksom på, at vi endnu ikke ved at vi pga. nedsættelsen i vores 
husleje ender med at skulle betale noget af vores kommunale tilskud tilbage. 
 
Janne Bæktoft spørger indtil udgiften for dyrlægeordningen, idet den ikke går i 0 på årets 
regnskab. Signe fortæller at det faktisk er fordi dyrlægerne ikke kan finde ud af at få vores 
anmeldte heste til at figurere korrekt, hvorfor der er nogle heste som for længst er flyttet som 
stadig står på regningerne. Opstalderne betaler hver især det de skal for deres hest. 
 
Janne spørger endvidere indtil om det også er opstalderne der kommer til at betale for det nye 
gebyr der bliver når nu besætningen skal registeres i CHR-registret. Det oplyses at vi endnu ikke 
ved hvad udgiften bliver, men at det vil blive en del af udgiften for at drifte en stald.  
 
Regnskabet godkendes herefter. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Indkomne forslag – der er ikke indkommet nogen forslag til behandling 
 
Fastsættelse af kontingent 
 
Kontingentet fastholdes – 450 kr. for senior og 350 kr. for junior. Støttemedlemmer kan blive det 
for 250 kr. Alle priserne er årlige og kører fra januar til december.  
 
Valg til bestyrelsen 
 
Annika Dirksen er nyvalgt i bestyrelsen, mens der blev genvalg til Lenette Lundqvist og Susanne 
Vennike.  
 
Ungdomsrepræsentant bliver Ditte Skriver  
 
Valg af suppleanter 
 
Dea Romme og Mille Kruse melder sig klar 
 
Valg af revisorer 
 
Morten Dunch genvælges som revisor. Jan Herneth ligeså såfremt han ønsker genvalg, ellers 
overtager Nina Helsted hans post. 
 
Eventuelt 
 
Nina Helsted takker bestyrelsen for det store arbejde der blev gjort i forbindelse med udsigten til 
at vi mister hele det kommunale tilskud. 
 
Hannibal gør opmærksom på, at bestyrelsen har lidt problemer med at komme til at ændre i 
teksten til kalenderen, men at vi fortsat arbejder på det.  
 
Hans Herman Storm beder om at vi igen begynder at bruge hjemmesiden til fx startslister til div. 
Arrangementer m.m. Han synes nogen gange det kan være svært at finde opslag på facebook som 
han oplever forsvinder i mængden af andre opslag. Bestyrelsen gør opmærksom på at den 
facebookside som hedder Sakskøbing Rideklub – SAR er den som kun bestyrelsen kan bruge, 
hvorfor den i sådanne tilfælde vil være lettere at finde da den bruges på lidt samme måde som 
hjemmesiden. Dog loves det at bestyrelsen nok skal blive bedre til at få opdateret hjemmesiden.  
 



 
Herefter er der uddeling af pokaler – tillykke til de dygtige rangliste vindere og til de Freya Dunch 
som modtog Paul Kruses vandrefad og til Lotte Postborg som modtog skulderklapspokalen.  
 
Herefter blev der inviteret på lækker aftensmad og masser af snak og grin ☺ 
 
Tak for endnu en dejlig generalforsamling, og tak til alle de fremmødte. 
 
 
Referant, Hannibal ☺ 
 

 
 


