
Generalforsamling	for	SVR	den	20/2-19	
 

• Lene Lund bliver valgt som dirigent 
• Formand Cecilie Kvist aflægger beretning 

Kære medlemmer.  

Året 2018 har budt på mange opgaver i Svendborg Rideklub. Vi har afholdt flere større aktiviteter herunder 
fire C-stævner, et klubstævne med knap 180 starter, en velbesøgt ride lejr, arbejdsdag, og et internt 
halloweenstævne. Vi har ikke kunne nå til hvor vi er i dag uden alle de frivillige kræfter vi i det forgangne år 
har fået hjælp fra i klubben. God opbakning og hjælp fra opstaldere, parter, forældre og andre frivillige til 
vores aktiviteter og i det daglige bevidner om at SVR er en klub mange vil støtte op om og bidrage aktivt ind 
i.  

Den øgede interesse for SVR har kunne mærkes og næsten alle vores bokse er fyldt. Bestyrelsen er gået i 
front med en imødekommende, smilende og professionel modtagelse af nye elevryttere, deres forældre, 
stævnedeltagere samt nye opstaldere, og dette har skabt god omtale for SVR udadtil. Flere af vores 
faciliteter har fået et ”løft” som vi får mange positive tilkendegivelser på. Nyligt har klubben indkøbt en 
traktor til at kører ridebaner med. 

Vi har fået tre faste undervisere i elevskolen der alle har skabt et godt og professionelt fundament for 
ridning og omgang med hestene hvad end man er nybegynder eller erfaren. Bestyrelsen har udarbejdet 
velkomst pjece til nye elevryttere og møder op som ekstra hjælp til hver prøvetime. Dette med god 
feedback. Flere elevheste er sendt på velfortjent pension og nye er kommet til.  

SVR har fået tilknyttet en ny dressurunderviser der trækker ryttere til udefra, og vores springundervisning 
er hver uge fuld booket. Klubben er glad for at kunne favne bredt og tilbyde undervisning målrettet 
rytternes behov.  

I 2018 er flere af vores partsryttere blevet heste ejere, og er derfor overgået til opstalder på SVR. Denne 
positive udvikling støtter vi som klub op om, og vi er glade for at kunne bidrage med et godt fundament fra 
vores parts aftale der på sådanne vis medfører modet og lysten til at have egen hest. SVR ser denne proces 
som en naturlig udvikling for mange ryttere og vi velkommer nye partsryttere i klubben.  

Både vores elev og privatryttere har i 2018 repræsenteret SVR udadtil til stævner både på klub og C-plan, 
alle med flotte præstationer. Tak for dette. Vi ønsker fortsat at så mange ryttere i klubben som muligt 
sætter SVR på stævnekortet og viser at vi godt kan være med.  

I 2019 er året startet med endnu et C-stævne og et forstående klubstævne i marts. Vi håber fortsat på 
endnu større tilslutning til klubben og ser frem til et spændende 2019 med nye bestyrelsesmedlemmer og 
masser af nye opgaver.  

Husk, vi løfter lettest i flok  

Tak for 2018 



Bestyrelsesformand 

Cecilie Kvist 

Gennemgang	af	årsregnskab:		
Tine deler regnskabet ud, der bliver gevet 5 min, så alle lige kan kigge det igennem og derefter stille 
spørgsmål. Tine fortæller også at vores lange lån gennem de sidste 30 år vedr. Den nye hal endelig er blevet 
indfriet, dette bliver taget rigtig godt imod og regnskabet bliver godkendt. 

Medlemskontingent	
Forbliver uændret  

Der er ingen kommentarer fra bestyrelsen og derfor heller ikke noget der skal godkendes til GF. 

Valg	af	bestyrelse	
I bestyrelsen bliver foretaget nogle udskiftninger. Lene Strømkjær, Charlotte Christensen og Marianne 
Hofmann er på valg og ønsker ikke genvalg og derfor skal vi have valgt nogle nye ind.  

Nye	bestyrelsesmedlemmer:		
Fie Frederikke Hansen, Mette Skovgaard Feldtskov og Emma Wein 

Suppleanter:		
Susanne Nielsen, Lena Cridland og Brigitte Vinding Bahr  

 

Bestyrelsen	har	valgt	at	konstituere	sig	således	for	året	2019:		
Formand: Cecilie Kvist 

Næstformand: Frederik Kjær 

Kasserer: Mette Kjær  

Sekretær: Susanne Nielsen  

Junior representanterne Julie og Andrea fortsætter og dertil har Elina valgt at melde sig ind. 

Valg af den statsautoriserede revisor; Tine Kærsae som er vores bogholder foreslår at vi beholder den 
nuværende revisor ”Revisor gruppen” på baggrund af at de har været med os de sidste mange år og har 
kendskab til økonomien og der ikke har været nogen grund til at skifte dem ud. Dette bliver godkendt 

 

Eventuelt:		
 



Ghita Kromann ønsker at der bliver gjort noget ved parkeringspladsen b.la. udjævning, flisebelægning og 
belysning. Betsyrelsen svarer at alle har tilladelse til at søge fonde og sponsorater, som vil kunne give os 
mulighed for at dette kan lykkedes. 

Der bliver ytret et ønske om flere C-stævner i spring.  

Muligvis kunne vi starte stille  op med aftenstævner, så det ikke er en hel weekend 

Der bliver ønsket et overblik over ting som skal laves, så der hænger en liste med opgaver tilgængelig. På 
den måde kan alle hjælpe til når de har tid, og ikke kun på den ene dag hvor der bliver arrangeret 
arbejdsdag. 

Der bliver også diskuteret mulighed for en ny / anden ordning for møddingen 

Opdatering af rygepolitik da det tilsyneladende er gået i glemmebogen. 


