GENERALFORSAMLING – 24/3-2022
MØDEREFERAT
Til stede fra bestyrelsen: Niels, Tina, Michelle, Mikael, Lene, Michael, Berit og Jakob
Formand Mikael startede kl. 2000 med at byde velkommen til alle de fremmødte.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
Jævnfør dagsordenen begyndte generalforsamlingen med valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Linda, hvilket der var enighed om.
Linda takkede for valget og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt. Der var skriftligt indkaldt til generalforsamlingen med mindst 14
dages varsel, ligesom afholdelsen af generalforsamlingen finder sted i første kvartal
som beskrevet i vedtægterne.
Efter ønske fra én af de fremmødte startede bestyrelsen med at præsentere sig.

2. Formandens beretning
Se foreningens hjemmeside
Linda spurgte herefter, om der var spørgsmål eller bemærkninger til formandens
beretning, hvilket ikke sås at være tilfældet. Formandens beretning blev herefter
godkendt af de fremmødte.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Michelle fremlagde herefter regnskabet for de fremmødte – se regnskab på
foreningens hjemmeside.
Linda spurgte herefter, om der var spørgsmål eller bemærkninger til det fremlagte
regnskab?
Idet der ikke umiddelbart var spørgsmål, spurgte Linda ind til, at der nu havde været
underskud to år i træk. Michelle forklarede, at priserne var steget lidt, idet det nu
kostede mere at have hest. Der var enighed om, at der ikke er nogen rideskole, hvis
ikke det hele løber rundt.
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Der blev herefter spurgt til, om den nye varslede prisstigning var nok i forhold til at
rette op på det dårlige regnskab?
Michelle forklarede, at det ikke kunne afvises, at der fremover ville komme flere
udgifter. HOSK havde som nævnt i fremlæggelsen været ramt af lokaletilskuddet,
der skulle betales tilbage til Holstebro kommune.
Niels supplerede med at nævne de direkte omkostninger, som foder og strøelse til
hestene. På et tidspunkt bliver man nødt til at kigge på at lægge de direkte
omkostninger over på dem, der opholder sig i stalden. Niels forklarede, at Holstebro
Ridecenter bærer andre omkostninger herunder omkostninger til el samt energi,
som begge stiger. I SI var der i år forståelse for, at SI dækker el-stigningen. Niels
pointerede, at dette naturligvis ikke kan lade sig gøre i længden.
Mikael forklarede, at ovennævnte ville blive drøftet nærmere på det første
bestyrelsesmøde. Mikael supplerede med at sige, at der vil komme til at ske noget
med priserne i forhold til den verden og virkelighed, som vi nu lever i.
Der var bred enighed om, at det ikke kan blive ved med at løbe rundt på rideskolen,
hvis regnskabet viser minus hvert år.
Der blev redegjort for opstaldningsindtægterne, som ikke havde været normale i det
forgangne regnskabsår. Såfremt opstaldningsindtægterne havde været normale,
havde det endelige resultat i regnskabet set anderledes ud.
Det blev ligeledes oplyst, at stævneindtægterne nu også har været mindre end
normalt de sidste to år på grund af covid-19.
I år ser det ud til, at der kommer fuldt program på HOSK med 5 stævner samt et
sponsorstævne.
I forhold til stævneomkostninger blev det oplyst, at de lå i minus for 2021. Der sås
blandet andet udgifter til doteringer samt dommere.
Der var herefter et spørgsmål til, om det kun var kontingenter, der kunne kigges på?
Mikael oplyste, at det er undervisning, kontingenter samt priser på opstaldning, der
kan hentes penge på.
Mikael supplerede med, at priserne på HOSK ikke er fulgt med virkeligheden.
Niels udtalte, at det alt i alt må siges at være positivt, at der lige nu er ventetider på
opstaldning.
Der var enighed om, at antallet af ansatte på HOSK svarer fint til, at der er nok at
lave for alle ansatte.
Der sås ikke yderligere kommentarer eller spørgsmål til regnskabet, som herefter
blev godkendt.
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4. Fastlæggelse af kontingent
Mikael gjorde det klart at alle betaler kontingent – det er tydeligt som opstalder, da
det her ligger ”for sig selv”. Som elev ligger det i prisen for undervisning – hvilket
bør blive lavet om. For synlighedens skyld, for os selv, samt i forhold til tilskuddet
fra Holstebro Kommune er der brug for et mere synligt kontingent.
Mikael redegjorde herefter for bilag 1 (se foreningens hjemmeside) med forslag om
at indføre et årligt kontingent på 125 kroner i kvartalet, hvilket vil sige et årligt
kontingent på 500 kroner. Kontingentet er for alle, der benyttes faciliteterne på
HOSK.
Fra bestyrelsen var der forslag om at fastholde det nuværende stævnekontingent
på 500 kroner om året.
Et passivt medlemskab på 100 kroner om året. Dette er for personer, der ikke rider,
men har lyst til at støtte rideskolen.
På trods af en lidt presset økonomi vil prisen på almindelig elevholdsundervisning
kunne reduceres fra 400 kroner til 350 kroner, hvis forslaget om det årlige
kontingent stemmes igennem.
Fra én af de fremmødte var der spørgsmål til, hvad stævnekontingentet dækker
over? Der blev redegjort for, at stævnekontingentet er til dem, som ikke er
medlemmer af HOSK, men som stiller op til stævner for HOSK.
Fra én af de fremmødte blev det sagt, at passive medlemmer tidligere var dyrere i
kommuneregi, da man fik flere penge i støtte for elevholdsryttere end passive
medlemmer.
Mikael forklarede, at ovennævnte ikke længere var tilfældet.
Der blev herefter foretaget afstemning om indførelser af kontingenterne, hvilket blev
vedtaget.

5. Behandling af indkomne forslag
Linda oplyste, at indkomne forslag jævnfør vedtægterne senest skal være
indkommet med 14 dages varsel forud for generalforsamlingen. Dette står i
indkaldelsen til generalforsamlingen, som ligeledes skal være sendt ud med 14
dages varsel. Dette ses derfor at være opfyldt.
Mikael oplyste, at den nuværende bestyrelse foreslår en ændring i forhold til §§ 11
og 13 i forhold til valg af intern revisor og suppleant på generalforsamlingen.
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Bestyrelsen foreslår, at dette skrives ud af paragrafferne, idet HOSK altid har en
ekstern statsautoriseret revisor.
Derudover foreslår den nuværende bestyrelse en ændring til paragraf 11, punkt 8.
Her står der, at der på generalforsamlingen skal vælges udvalgsformænd til de
forskellige bestyrelsesposter. Mikael forklarede, at bestyrelsen konstituerer sig
efterfølgende, hvorfor det foreslås, at punktet skrives ud.
Endelig var der fra den nuværende bestyrelse forslag til en tilføjelse i paragraf 11
således, at det, der kommer ind at indkomne forslag fra medlemmer, bliver
offentliggjort senest 4 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.
Linda oplyste, at enhver vedtægtsændring kræver, at to tredjedele af de fremmødte
skal stemme for. Linda anmodede herefter de fremmødte, som stemte for
ovennævnte vedtægtsændringer, om at række hånden op.

Punkt 1 vedrørende intern revisor blev herefter vedtaget.
Punkt 2 vedrørende konstituering af udvalgsformænd blev herefter vedtaget.
Punkt 3 vedrørende forslag fra medlemmer blev herefter vedtaget.
6. Valg af formand ▪ Mikael Søgaard er på valg – Mikael ønsker genvalg
Mikael ønsker genvalg. Der sås ikke andre, der ønskede at stille op til posten som
formand, hvorfor Mikael blev genvalgt uden modkandidater.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (inkl. Suppleanter)
Kasserer Michelle er på valg. Michelle ønsker genvalg, hvilket blev vedtaget.
Michael Hansen er på valg. Michael ønsker også genvalg, hvilket blev vedtaget.
Der sås ikke flere af bestyrelsesmedlemmerne, som var på valg, der ønskede
genvalg.
Det blev oplyst, at to personer på forhånd havde givet tilsagn om gerne at ville stille
op til bestyrelsen. De to personer er Sandra Pedersen og Mikkel Tønnesen.
Der sås ikke yderligere af de fremmødte, der ønskede at stille op til bestyrelsen.
Sandra Pedersen og Mikkel Tønnesen blev herefter begge valgt ind i bestyrelsen.
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Kirsten Riberholdt tilkendegav, at hun godt ville være første suppleant, ligesom
Lene Peterman Røn gerne ville være anden suppleant. Anden suppleant skulle
ifølge dagsordenen vælges.
Første samt anden suppleant blev herefter valgt af de fremmødte.
Linda oplyste, at det oprindelige punkt 8 i dagsordenen er skrevet ud af
vedtægterne ligesom punkt 9, hvorfor de begge falder væk. Nyt pkt. 8 er derfor
eventuelt.

8. Eventuelt
Én af de fremmødte tilkendegav, at nye medlemmer ikke føler sig velkomne på
HOSK. Derudover var det vanskeligt at se, hvad man kunne hjælpe med på
rideskolen, hvis ikke man var i hesteverdenen.
Som svar på ovennævnte oplyste formand Mikael, at det er et klart fokuspunkt for
bestyrelsen, at alle føler sig velkomne på HOSK. Mikael var enig i, at det kunne
være svært at komme ind i en så ”indspist” klub, som en rideskole. Mikael oplyste,
at han var glad for, at problematikken blev bragt op, idet det er vanskeligt at lave
om på noget, hvis ikke bestyrelsen hører om det. Det er derfor også op til den/de
enkelte at sige til, når man ikke føler sig velkommen eller har svært ved at finde ud
af, hvad der er at hjælpe med.
Formanden oplyste, at bestyrelsen bliver nødt til at blive bedre klædt på i forhold til
problematikken samt, at han meget gerne ville indgå i dialog om at ændre dette.
Det er bestyrelsens målsætning, at alle medlemmer på HOSK skal føle sig godt
taget imod, ligesom alle skal være glade for at komme på HOSK.
Problematikken vil blive drøftet i bestyrelsen i den nærmeste fremtid.
Michael Hansen oplyste, at der nu er 21 skilte i ridehallen, ligesom der er flere på
vej. Michael henstillede de fremmødte til, at de kunne tage en folder i rytterstuen og
tage den med, såfremt nogen kendte et firma, der kunne have interesse i at have et
skilt på HOSK. Michael oplyste samtidig, at man gerne måtte give hans
telefonnummer til muligt interesserede sponsorer.
Alle vores sponsorer er med til at sikre en bedre økonomi, hvorfor Michael
opfordrede alle fremmødte til at støtte vores sponsorer.
Fra opstalderne var der ros til bestyrelsen for at køre en god og åben dialog.
Opstalderne føler sig godt orienteret, selvom nogle af emnerne måske kan være lidt
svære at tage op.
Der var ikke yderligere under punktet eventuelt.
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Linda erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet kl. 2040 og takkede for
god ro og orden.
Herefter var der kaffe og kage til de fremmødte.

Referent Jakob Hvilsom

Mikael Søgaard
Formand – Holstebro Sportsrideklub
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