Referat af ordinær generalforsamling
(udsat fra 28.2.21 pga. corona)
Kongsvad Rideklub Thorsager
Stationsvej 46a, 8410 Rønde
16. maj 2021 kl. 13.00 i maskinhallen. 11 tilstede

Valg af dirigent.
Elisabeth Hübener blev valgt.
Hun konstaterede at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.
Dagsorden iht generalforsamlingen.
Formandens beretning.
Formand Anette Bache er fraværende pga. stævne. Næstformand Morten Stampe læser
beretningen op.
2020 har været et anderledes år for Kongsvad. Covid-19 har fyldt en stor del af året på Kongsvad
som i resten af verdenen. Men med sammenhold og klubånd er vi også kommet igennem nedlukninger og forsamlingspåbud. Jeg kan dog stadig næsten få lidt ’ticks’ når jeg tænker på vores excelbooking system i foråret 2020, men er samtidig utrolig taknemmelig for, at vi som klub fik det til at
lykkedes også under de meget strikse restriktioner.
I forhold til opstaldere har vi haft fuldt hus i alle månederne. Vi har gode parter til vores rideskoleheste. Rideskoleholdene er fyldt godt op, der er venteliste på de fleste hold. Medlemslisten er på ca.
120 i 2020. Begge dele er jo rigtig godt for stedet og vores økonomi.
Vores daglige leder, Nanna har været og er en god ballast for klubben, og hun lærer – eller forsøger
stadig at lære os – mange ting via hendes skønne videoklip.
På trods af covid-19, er der takket være en masse frivillige hænder blevet lavet mange forskellige
projekter, aktiviteter og opgaver i løbet af det forgangne år. Tak for det. Festerne har vi dog tilgode.
I 2020 samlede vi også en stor gruppe af både parter, opstaldere mfl. til strandrensning, som udover
en super hyggelig dag som afsluttede med grill på Kongsvad, sikrede os kr. 10.000 fra Syddjurs
Kommune for indsatsen.
Stævneudvalget har lagt et kæmpe arbejde i planlægning, afholdning og aflysning/flytning af
stævner. Vi håber at året i år bliver lidt mere normalt også for stævne og cafeudvalget. Tak for jer.
Der er blevet støbt gulv i maskinhallen. Der er blevet lavet nyt lys og vandspiltov, solarielamper i
2020 takket være en masse frivillige, herreklubben og NRGIfonden. Skridtmaskinen er kommet
godt i gang. Ja vi har fået vores helt egen wellnessafdeling på Kongsvad.
Der er også kommet nye springbomme til halvdelen af vores springbane i 2020 takket været nogle
af vores unge opstalderes sjove video og en ansøgning til KVIKfonden, som gav pote.
Ridelejrudvalget har sammen med en håndfuld andre frivillige og undervisere stået for at afholde
ridelejr for 22 børn i sommerferien af 2 x 1 uge.

Trods covid-19 fandt vi tidspunkter, hvor vi heldigvis også kunne afholde arbejdsdage med god
opbakning. Her er der blevet lavet en masse praktiske ting, og derudover er der mange gange i løbet
af året folk, som har brugt et par timer eller hele dage på at arbejde på Kongsvad – og ikke mindst i
hverdagen er der Kongsvadere, der frivilligt lige tager en tørn. Og sammen så er vi på Kongsvad
stærke, det må siges, at det er takket være al den “frivillighed”, er der igen i år blevet lavet en masse
ting på Kongsvad. Muddermåtterne har blandt andet gjort vinteren rarere og mindre våd for både
rideskoleelever, deres forældre, parter og opstaldere. Kong frost krævede dog lange arme til
opfyldning af vandkar og hakning af is.
Øverst på listen i 2021 er at komme rigtig godt i gang efter nedlukninger og begrænsninger – og
ikke mindst få gang i festerne. Forhåbentlig får bestyrelsen også færre covic-19 restriktioner mv. at
forholde sig til, så vi kan få tid til nogle af de ting, som vi ikke har nået her i 2020, eks. Opdatering
af hjemmesiden vedr. priser, opdaterede opstalder- kontrakter mv.
Til sidst en stor tak til jer alle som er med til at gøre Kongsvad til den skønneste rideklub. Vi fra
bestyrelsen siger mange tak for 2020.
Beretningen blev godkendt.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Kasserer Jena Sørensen er desværre syg med corona. Regnskabet har ligget på hjemmesiden siden
datoen for den ordinære generalforsamling, den 28. februar 2021. Der deles kopier ud, og
regnskabet blev gennemgået i hovedtræk.
Da Jena ikke er til stede, fortælles kort at den største forskel i 2020 er, at vi fik nyt regnskabssystem i februar 2020. I det gamle trak vi undervisning og opstaldning den sidste i hver måned,
men det nye, Zakobo, trækker den 1. i måneden. Det betyder, at der i 2020 kun er indtægter på
opstaldning og undervisning for 11 måneder.
På trods af dette er underskuddet i 2020 kun på 16.000 kr.
Vi har ikke søgt hjælpepakker i forhold til corona, da periodiseringen af hjælpepakkerne gjorde, at
vi ikke ville få noget. Vi mistede et enkelt stævne, men dette er ikke nok til at få tilskud fra hjælpepakker. Da der også var perioder i 2020 med normal undervisning, kunne vi heller ikke få penge til
det.
Vi har haft nogle utrolig loyale elever, som har betalt for undervisning også i de mange uger, hvor
der ikke var undervisning pga. corona. Det er vi utrolig taknemmelige for.
Regnskabet blev godkendt.
Forelæggelse af næste års budget.
Budgettet er som vanligt lidt konservativt lagt, så der er mulighed for at mangle opstaldere/elever
uden at det slår bunden ud af økonomien.
Budgettet blev godkendt.

Indkomne forslag.
Der er indkommet to forslag om vedtægtsændringer fra bestyrelsen. Tages et ad gangen.
Begge forslag drejer sig om § 13. Generalforsamlingen.
Forslag 1: Afsnit om at der informeres på regninger slettes, da der ikke udsendes regninger mere
(se kursiv).
Den ordinære generalforsamling skal afholdes ultimo februar. Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen. Tid
og sted for generalforsamlingen skal oplyses på facebookgruppen Kongsvad Rideklub samt på
www.kongsvad.dk med mindst 14 dages varsel. Derudover informeres om tid og sted for
generalforsamlingen på regninger der udsendes til alle medlemmer sidst i januar måned.
Forslag 1 godkendes af generalforsamlingen.
Forslag 2: §13 tilføjes mulighed for virtuel generalforsamling. På webinar i DIF, fik vi oplyst, at vi
kun kunne holde virtuel generalforsamling, såfremt dette allerede fremgik af vores vedtægter. Det
gør det ikke, og derfor havde vi ikke mulighed for at afholde virtuel generalforsamling.
§ 13. Generalforsamlingen.
I ovenstående afsnit tilføjes: Såfremt det af helt ekstraordinære årsager ikke er muligt at afholde
generalforsamling fysisk, er det muligt at afholde generalforsamling virtuelt.
Forslag 2 godkendes af generalforsamlingen.
Fastsættelse af årskontingent.
Bestyrelsen foreslår at nuværende kontingent fortsætter:
Årskontingent: 450 kr. til betaling 1. februar.
Stævnekontingent: 200 kr. til betaling 1. februar.
Årskontingenter blev godkendt.
Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.
Morten Stampe er på valg (genopstiller)
Jena Sørensen er på valg (genopstiller)
Der var ikke andre opstillede.
Morten Stampe er valgt i 2 år (dvs. til februar 2023)
Jena Sørensen er valgt i 2 år (dvs. til februar 2023).
Der skal vælges 2 suppleanter. Suppleanterne vælges for 1 år.
Følgende stiller op:
Karl Rathje

Connie Kjær Petersen
Begge blev valgt som suppleanter.
De to revisorer Michael Bak og Birgitte Bach Thomsen vil gerne genopstille, men kun for 1 år
denne gang. Et valg af disse kræver derfor godkendelse af generalforsamlingen, da der normalt
vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen.
Generalforsamlingen godkendte valg af Michael Bak og Birgitte Bach Thomsen.
Eventuelt.
Stævneudvalget består af:
Anna Eiskjær
Maja Schow
Nanna Harfeld Skulason
Maria Lillie (barsel)
Julie Harfeld Skulason (efter august)
Stævneudvalget vil bede om hjælp til stævnerne.
Ridelejrudvalg består af:
Birgitte Harfeld og Kirstine Villadsen fra bestyrelsen
Pia Klejs
Elisabeth Hübener
Underviserne:
Emilie Sørensen
Julie Harfeld Skulason
Cecilia Schow
Nanna Harfeld Skulason
Jane Blaabjerg Boyton
Cafeudvalget består af:
Mette Røy
Gabi Møller
Trine Helbo

Toilet:
Toilettet skal tømmes temmelig tit. Vi arbejder derfor på en ny tank til toilettet.
Hø:
Vi har ikke været heldige med hø-kvaliteten i år. Lotte og Karl skal ud og kigge på noget, og vi
håber det er en god kvalitet.

