
Ordinær generalforsamling i SHOR
Onsdag d. 24. marts 2021
kl. 19.00 Online
 
Dagsorden 
Punkt 1  
Valg af dirigent 
Pia blev valgt til dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt

Punkt 2  
Bestyrelsen aflægger beretning 
Elin fremlagde beretningen og den er vedhæftet.
Michael fremlagde beretning for Skanderborg Rideklub den er ligeledes vedhæftet

Punkt 3  
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
Louise fremlagde vores regnskab, det bære præg af at vores undervisning stoppede i 
Marts og vores skilsmisse fra Hylke og det at vi ikke har kunnet afholde stævner. Vi har 
fået lønkompensation for de 2 underviser. Så derfor kommer vi ud af året med et 
underskud og dermed nedskriver vi vores egenkapital.
Michael fremlagde regnskabet for Skanderborg Rideklub de kommer ud af året med et 
underskud, et år som har været præget af corona og faldende medlemstal pga. corona.
Begge regnskaber blev godkendt af generalforsamlingen

Punkt 4  
Fastsættelse af medlemskontingent 
Der er ingen ændringer i det kontigent

Punkt 5  
Behandling af indkomne forslag 
Der er ikke indkommet forslag

 
Punkt 6  
Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Formand: Elin Pedersen (ønsker genvalg)
Næstformand: Emma Perriton (stiller ikke op igen)
Sekretær: Pia Yde Hedegaard (ønsker genvalg)
Kasserer: Michael S. Mikkelsen (stiller ikke op igen)
Bestyrelsesmedlem: Anne Dorte Johansen (ønsker genvalg)



Følgende blev valgt til bestyrelsen

Ordinære medlemmer:
Elin Pedersen
Pia Yde Hedegaard
Charlotte Møller
Anne Dorte Johansen
Solvej Duun Vissing 

Punkt 7  
Valg af suppleanter til bestyrelsen 
Suppleant 1: Charlotte Møller (ønsker genvalg)
Suppleant 2: Ea La Cour Søborg (ønsker genvalg)

Følgende blev valgt som Suppleant:

Suppleant 1: Denne plads er åben og bestyrelsen kan supplere sig selv hen af 
vejen
Suppleant 2: Ea La Cour Søborg

Punkt 8  
Valg af juniorrepræsentanter og juniorsuppleant
Louise Lang
Marie Damgaard 
Karina Lang er tovholder  

 
Punkt 9  
Eventuelt 
Der blev nævnt at det er vigtigt at vi kan få gang i vores udvalg, dette tager bestyrelsen 
med på et af de først kommende bestyrelsesmøder.

 
Bestyrelsen


