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Valg af dirigent

Mads Hummeishøj blev valgt til dirigent og bød velkommen.
2.

Bestyrelsens beretning

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. Beretningen er vedlagt som bilag til referat.
Beretningen kunne godkendes uden bemærkninger.
3.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Kasseren fremlagde det reviderede regnskab for 2020. Regnskabet var internt revideret af Henrik
H u mm e Ishøj.
Regnskabet viste et positivt resultat for 2020, men med nedgang i indtægter i forhold til 2019, hvilket
skyldes manglende indtægter fra stævner og alm. kantinesalg. Varesalget er i 2020 halveret i forhold til
2019.
Derudover er der ikke givet sponsorstøtte i 2020 i modsætning til 2019, hvor vennerne sponsorerede
dressurhegn m.v. for 40.000 kr.
Der er indkommet sponsorstøtte for i alt 17.800 kr. fra salg af skilte.
Regnskabet blev godkendt.
4.

Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag udover det af bestyrelsen fren,

ste forslag til reviderede vedtægter.

Forslag til reviderede vedtægter var vedlagt som bilag til mødeindkaldelsen.
Forslaget blev diskuteret og der var enighed om følgende ændringer.
Pkt 5.5. ændres således, at det fremgår, at man skal være min. 18 år for at stille op til bestyrelsen.
Vedtægterne suppleres med en bestemmelse om, at bestyrelsen kan supplere sig selv uden
generalforsamling.
Ingen yderligere ændringer.
Nyt sæt vedtægter er udarbejdet og er vedlagt som bilag til referat.
5.

Fastlæggelse af kontingent

Kontingentet på 100 kr. pr. medlem fastholdes.

Valg af bestyrelsesmedlemmer (5-7 medlemmer).

6.

Anne Kruse er på valg og modtager genvalg. Anne fik genvalg.
Elisa Pultz Sylvestersen er på valg og modtager genvalg. Elisa fik genvalg.
Rita Henriksen stiller op som bestyrelsesmedlem. Rita er valgt ind.
Maria Aasborg Søgaard er ikke på valg
Debbie Pelis Gugerel er ikke på valg

Valg af 1. og 2. bestyrelsessuppleant

7.

Der er i øjeblikket ingen bestyrelsessuppleanter i bestyrelsen og ingen opstillede til den nye bestyrelse.

8.

Valg af revisor samt revisorsuppleant

Henrik Hummeishøj Agerholm er valgt som revisor.
Der vælges ingen revisorsuppleant.

9.

Eventuelt

Ingen bemærkninger.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.

Referat er godkendt af dirigenten

Mads Hummelshøj

Bilag til referat:
Bestyrelsens beretning
Årets regnskab
Reviderede vedtægter for foreningen

Årsberetning HOSK venner 2020

Året 2020 har jo på alle måder været et meget specielt år for os alle.
Vi startede året 2020 med åbning hver torsdag, et Regionsstævne i starten af februar og et
fastelavnsstævne i slutningen af februar. Alt sammen noget der gav godt på kontoen.
Men så meldte coronaen sin ankomst og i starten af marts blev alt lukket ned. Vores
generalforsamling blev aflyst og udskudt på ubestemt tid. Kantinen blev lukket af og døren låst.
Som følge af årets manglende generalforsamling blev det konstituerende bestyrelsesmøde den 28.
april i den nye bestyrelse, også en slags generalforsamling, hvor beretning og regnskab for 2019
blev fremlagt i overensstemmelse med vedtægterne. Ingrid, Mads, Inger og Lene trådte, efter
mange års tro tjeneste i vennerne, ud af bestyrelsen. Tak for jeres indsats gennem de mange år©
Nye medlemmer kom til; Debbie, Mette og Maria.
I starten af maj gjorde vi kantine og køkken klar til foråret i håb om snarlig genåbning. Der blev sat
sprit frem, så folk stadig kunne komme i automaten. Men køkkenet var lukket og blev desværre
ikke åbnet før efter sommerferien. Efter sommerferien startede vi op med en arbejdsdag i august,
hvor vennerne stod for forplejning og en hyggelig sammenkomst om aftenen for de tilmeldte. Det
var et fint arrangement.
Kantinen var igen med Ingrid og Mads hjælp åben om torsdagen i august og september. Tusinde
tak for det©
I oktober blev der så igen lukket ned og først i starten af november åbnede vi op for torsdagssalg
igen, dog med mundbind og maks. 10 personer. Salget var i den periode ikke så stort som det
kunne være ønsket.
Vi skulle have afholdt sponsorstævne i slutningen af oktober og midt november skulle vi have haft
regionsstævne, men begge stævner blev aflyst ligesom distriktsstævnet i december. Igen var tre
gode indtægtskilder forsvundet. Ærgerligt.
I løbet af året måtte vi sige farvel til Pia og Mette, der valgte at træde ud af bestyrelsen. Tak til Pia
og Mette for deres arbejde i bestyrelsen og til Rita, som trådte til© Rita indtrådte som medlem i
efteråret 2020 efter accept fra samtlige medlemmer af HOSK Venner.
Vi har desværre som følge af de mange nedlukninger og aflysninger af stævner måtte smide varer
ud, sælge det til mindre pris eller give det væk som følge af forældelse. Det er nok ikke det, der
vælter budgettet, men mere det, at vi ikke har haft torsdagsåben, rideskolen har været lukket, så
automatsalg har været begrænset og endelig aflysningen af de mange stævner.

Der blev i foråret 2020 indkøbt en ny frituregryde og et køleskab blev skiftet ud.
HOSK Venner (Maria og Debbie) med hjælp udefra, påtog sig opgaven med rengøring af toiletter 3
gange ugentligt, så driftspersonalet ikke skulle bruge timer på det. En stor tak for den trofaste og
meget vigtige indsats i den her tid med corona©
Maria har troligt hele året sørget for indkøb til automat og køkken og har sammen med Debbie
løbende fyldt op i automaten og sammen har de haft styr på varelageret. Tak for det©
I løbet af året har vi fået set vores vedtægter igennem og der fremlægges et nyt sæt på
generalforsamlingen. Vedtægterne er sendt med mødeindkaldelsen ud.
Vi har fået opdateret vores hjemmeside og fået indgået en del sponsoraftaler om skilte

-

stor tak

til Michael Hansen for det© Vi har på nuværende tidspunkt Ca. 15 skilteaftaler.
Her til sidst vil jeg gerne takke dig Elisa for din indsats med vores regnskab med hjælp fra Kuno og
til Henrik Hummeishøj Agerholm for hjælp til den interne revision. Også en tak til Mads
Hummeishøj for at påtage sig opgaven som forsamlingens dirigent©
Og sluttelig, så er der kun at sige, at jeg/vi håber, at 2021 bliver et år, hvor vi alle kan være herude
igen uden begrænsninger og hvor stævner og torsdagsburgere igen bliver en del af HOSK.

Bestyrelsen.

Holstebro Sportrideklubs venner
Årsregnskab 2020

RESULTATOPGØRELSE
Note

2020

2019

Kontingenter

1220

500,00

500,00

Sponsorater

1220

13.400,00

9.800,00

Varesalg

1060

Varekøb

2100

Ændringer i varelager
Brutto avance

31.862,40

61.910,67

45.762,40

72.210,67

20.069,91

34.048,64

-3.842,00

241,00

16.227,91

34.289,64

Gaver og repræsentation

4017

400,00

240,00

Vedligeholdelse

4291

271,92

1.204,00

Rengøringsartikler og toiletpapir

4295

5.154,60

388,00

Reparation og vedligehold

4308

2.332,80

-

EDB- ogsoftware

4310

367,60

Nyanskaffelser

4312

9.675,00

40.981,80

Omkostninger ialt

18.201,92

42.813,80

Resultat før renter

11.332,57

-4.892,77

Renteindtægter/udgifter
Årets resultat

-

-255,95

187,42

11.076,62

-4.705,35

BALANCE
Note

2020

2019

AKTIVER
Omsætningsaktiver
Varebeholdning

6.676,00

2.834,00

Omsætningsaktiver i alt

6.676,00

2.834,00

Tilgodehavender
Diverse tilgodehavender
2

-

Sponsorater

4.400,00

Moms

409,49

Tilgodehavender i alt

4.400,00
-

-

4.809,49

4.400,00

118.026,39

138.658,38

Likvide midler
Borbjerg sparekasse 9634 0000175102- Foreningskonto
Borbjerg sparekasse 9634 0000195642 - MobilePay
Borbjerg sparekasse 9634 0000175110 - Sponsorkonto

1.999,75
39.431,16

Vekselpenge automat

25.531,16

8.246,00

445,00

Likvide midler i alt

167.703,30

164.634,54

Aktiver i alt

179.188,79

171.868,54

Kapital, primo

168.112,17

172.817,52

Årets resultat

11.076,62

-4.705,35

179.188,79

168.112,17

PASSIVER
Egenkapital

Kapital, ultimo
Gældsforpligtelser
Skyldig moms

-

3.756,37

Gældsforpligtelser ialt

-

3.756,37

Passiver i alt

179.188,79

171.868,54

NOTER
Note

2

Ny frituregryde fra J K Bjerre

kr. 9.675,00

Brich tæpper Holstebro

kr.

800,00

Betalt i JAN 2021

Mogensen VVS comfort

kr.

800,00

Betalt i JAN 2021

Søndergaard EL

kr.

800,00

Land og Fritid Holstebro

kr. 1.000,00

Betalt i JAN 2021

Dyrecenter Midt

kr. 1.000,00

Betalt i MAR 2021

kr. 4.400,00

Betalt, til anden konto - undersøger nærmere

Anne Langwithz Kruse

Elisa Gudlaugsdottir Pultz Sylvestersen

Rita Henriksen

Vedtægter for Holstebro

Sportsrideklubs Venner
(HOSK venner)
§1 Forn!n en n''n
1 Holstebro Sportsrideklubs Venner (HOSK venner)
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2.1 Holstebro Sportsrideklub

3.1 Foreningens formål er at arbejde til gavn for Holstebro Sportsrideklub, såvel internt som
eksternt. Formålet omfatter økonomisk støtte til aktiviteter og driftsmæssige tiltag, som
foreningen finder relevant. Støtte skal ske til aktiviteter og tiltag, der gavner flest mulige af
klubbens medlemmer.
Foreningens formål er endvidere at sikre drift af kantine og køkken på Holstebro Sportsrideklub
til fordel for HOSK medlemmer og øvrige venner afrideskolen/ridesporten. HOSK venner bistår
med hjælp til planlægning og gennemførelse af arrangementer, stævner m.v. i samarbejde med
HOSK bestyrelse og andre, der måtte ønske at arrangere noget på rideskolen til gavn for
klubbens medlemmer.

4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen,
når medlemskabet er registreret.
4.2 Medlemskab af foreningen forudsætter betaling af kontingent. Beløbet fastsættes en gang
årligt på den ordinære generalforsamling.
4.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede
medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende
generalforsamling.
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5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum i måneds varsel alle medlemmer til den årlige
generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af marts samme dag som
generalforsamlingen for Holstebro Sportsrideklub.

5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og medlemmerne skal have
kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 dage før.
5.4 Alle medlemmer, der er fyldt 15 år har stemmeret. Forældre til børn under 15 år har en
stemme pr. barn dog har intet medlem mere end én stemme.
-

5.5 Man skal være 18 år, for at kunne vælges til bestyrelsen.
dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3
flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning,
hvis 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.
5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal

-

5.7 Generalforsamlingens dagsorden
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
.

Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse og suppleant
Valg af revisor

.

Evt.
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6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen
skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20% af medlemmerne ønsker
det.
6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter
modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved
den ordinære generalforsamling.

7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.
7.2 Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, der efter generalforsamlingen fordeler posterne
mellem sig, med minimum en formand, en næstformand og en kasserer.
7.3 Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen og kan genvælges.
7.4 Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader
bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne
mellem sig på ny. Bestyrelsen kan supplere sig selv uden afholdelse af generalforsamling.

7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til
stede.
7.6 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde, herunder fordeling af
arbejdsopgaver og ansvarsområder og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

8.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 -31/12)
8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en
status. Bestyrelsen er ansvarlig for årsregnskabet.
8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den
af generalforsamlingen valgte revisor.
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9.1 Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til
at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til
enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom
skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.
9.2. Foreningen kan efter henvendelse fra bestyrelsen i HOSK beslutte at sponsorere midler til
brug for rideskolens aktiviteter og drift. Sponsoreringer og doneringer skal ske i henhold til
vedtægternes formålsbestemmelse.
9.3 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der
påhviler foreningen.

§10 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling,
når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for
forslaget.

11.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som
holdes med mindst en måneds mellemrum.
11.2 I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens aktiver og midler Holstebro Sportsrideklub.

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamling den 23. marts 2021 og erstatter vedtægter
vedtaget på stiftende generalforsamling den 17. april 1982, med ændringer af 9. november 1984,
ændringer af 21. februar 1989 samt ændringer af 9. september 2008.
/- /
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Anne Kruse
Formand

Maria AasbojSaar//'
Næstformand

ElisaftiveeisëÏï
Kasserer

Debbie Pells Gurgerel

-

Rita Henriksen
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