
Generalforsamling i Sig Rytterklub  
Mandag den 25. marts 2019 kl. 19.00-21.00 

På Birgittegården, Rød Stue.  

Dagsorden:   
Velkommen til de fremmødte.


1. Valg af dirigent. 
	 Det blev vedtaget, at det klarede bestyrelsen. 


2. Beretning. 
	 Formand Putte Lewandowska fremlægger S.R.K´s bestyrelsesberetning for 
perioden den 7. Marts 2018 til den 25. Marts 2019. 


Kirsten Laursen er gået af som kasser og Sig Rytterklub har fået en ny - Rosa Gaard. Der skal 
lyde en stor tak til Kirsten og et velkommen til Rosa.


Sig Rytterklub har fået en ny hjemmeside www.sigrytterklub.dk. Der skal lyde en stor tak for 
hjælpen til Kathrine.


Bestyrelsen har arbejdet meget med Sig Rytterklubs økonomi. Klubbens ponyer giver en del 
underskud. 

Bestyrelsen indkaldte til et medlem-forældre bekymringsmøde. Det var et godt møde med en god 
debat. 

Else og Gareth gav 10.000 kr. til en pony. Der var forældre der gerne ville søge fonde for klubben. 
Det er lykkes Dorte at få 20.000 kr. til en pony fra Syd Bank. Der kom også et forslag om, at finde 
sponsorer. Dette er også kommet i gang og indtil nu er der 7 sponsorer, der hver giver 1000 kr. om 
året de næste tre år. 


Bestyrelsen siger 1000 tak for jeres hjælp og opbakning. 


Sidder der nogen, der har gode forslag til tiltag, tager bestyrelsen det gerne op. 


Bestyrelsen har også arbejdet med:

Klubbens ponyer: 

- Savannah har fået en ny sadel, der er godkendt af sadelmager. 

- Mystery blev aflivet i juli 2018.

- Fidji er blevet solgt. 

- Klubben har købt Peppa og Cirkeline. 


Undervisning: 

Klubben har fået Camilla som elevunderviser efter Line. Camilla underviser frem til sommerferien, 
hvor hun skal videre i sit uddannelsesliv. 


Samarbejde: 

- Forældre

- Kommunen 

- Skole og SFO besøg.


Ridelejr: 

Det var igen nogle gode dage med god forældreopbakning. 


http://www.sigrytterklub.dk


Salg: 

- Skrabelodder - Nyreforeningen 

- Julekalender - Børns vilkår

- Skrabelodder - Børn med diabetes

Klubbens medlemer hjælper andre og klubben får en lille sum penge, der kan hjælpe til nyt udstyr 
m.m.


Stævner: 

Året begyndte med aflysning af stævner pga. herpesvirus. 


Klubben har afholdt dressur, springstævne, sponsorridt og fasterlavnsridning.


Vækning af julemanden: 

Det var andet året i træk, at Klubben afholdt vækning af julemanden i samarbejde med Sig 
Borgerforening. Dette fortsætter. 

Onsdagsaktiviter: 

Undervisning i bredde og spring er begyndt. 


Ponygames for par stævne: 

I samarbejde med Fredensberg og Fanø har Klubben afholdt to par PonyGames stævner og 
rytterne har været til to stævner på Fanø. Rytterne flytter og ikke ponyerne. 


Bestyrelsen har deltaget i: 

- Distriktsmøde i distrikt 9. 

- Samarbejde med de øvrige klubber i DFGK.

- Forretningsudvikling i klubben og få mere ud af Rideskolen.

- Foredrag med Morten Stig Christensen og Eskild Ebbensen.

- Elevskole Workshop DRF. 


Bestyrelsen skal deltage i: 

- Bestyrelsen skal på 1-2 træner kursus i Revsø. 

- Repræsentantskabsmøde 

- Banedesigner kursus  


DFGK er kommet i parasporten igen. 


Der kommer en annonce om Sig Rytterklub i Politihesten.


Der afholdes elev-forældre møde onsdag den 3. april 2019. 


Bestyrelsen håber på et godt år, hvor ryttere og hesteejer kan prøve deres sportsgren på det plan 
de ønsker, og hvor der vil komme gode og berigende oplevelser i Sig Rytterklub og i andre 
klubber. 


Sidst men ikke mindst, STOR tak til alle, der har ydet en hjælp til Sig Rytterklub.

 


	 


Spørgsmål til beretning: 

De ting der skal informeres om på Elev-forældremøde (Ridelejr, stævner m.m.) kan det 
ikke lægges på hjemmesiden i stedte.


3. Regnskab. 
	 Dyrelægeregningerne har været høj i forholde til 2017. Vi har haft nogle syge og 
skadet ponyer, og vi har haft handelundersøgelse på heste. 




Der har været færre udgifter til opstaldning, men der er også kommet færre indtægter ind 
(medlemskab og kontigent). 


Klubben er gået fra et underskud i 2017 til et overskud 2018, men der er heller ikke brugt 
penge på renovering i 2018.  


Regnskabet blev godkendt.


4. Behandling af indkomne forslag. 
	 Der er ikke kommet nogle indkomne forslag. 


5. Valg af bestyrelse og suppleanter 
	 På valg: 	 Jannie Gregersen - modtager genvalg.

	 	 	 Julie Carl - modtager ikke genvalg.

	 	 	 Putte Lewandowska - modtager genvalg. 


Bitten Kristiansen stillede op og blev valgt. 


Suppleanter: 

 	 Kim Øllgaard


6. Valg af revisor.  
	 Anni Sørensen er valgt som revisor. 


7. Evt.  

Spørgsmål:

Hvad er planen for, at vedligeholde elevhestene ridemæssigt? 

Svar: Rosa og Cecilie-Margrethe (vil hjælpe til med at holde elevhestene ved lige). 
Bestyrelsen har en plan. 


Spørgsmål: Kan der holdes undervisning, hvor rytterne kan tage deres venner og familie 
med til undervisningen i ferierne?


Bestyrelsen blev opfordret til at der skal lægges endnu mere op på facebook- og 
hjemmesiden.    


OM-spring har sponsoreret spring til vores springstævne. Der kommer til at mangle en bil 
til at hente springene, da det er en stor bil det kræver. Bestyrelsen finder ud af, hvor 
meget det kommer til veje og så vil der blive søgt på facebook om hjælp til transport af 
springene. 


Forslag: 


Fagforeningen: Det faglig hus - penge til klubben. 


Skadsherredes brandkasse: Søge fonde her. 




Søge ved Jem og fix:  Der skal laves en film. Kim vil gerne hjælpe med at lave en film. Der 
kan søges hver måned. 


Udfordre Sig by med evt. ringridning: hvor rytterne rider og borgerne f.eks. cykler eller 
kører på havetraktor. Kan lave noget sjovt sammen.  

Evt få trukket nogle flere ned til klubben i forbindelse med sportsfesten i Sig.


Evt. Leje små spring, som børn selv kan spring over uden hest. Evt. Lave kæphest 
klasser. Evt. Låne små spring ved en hundeklub. 


Anita vil spørger en hun kender, om hun vil lave en opvisning med sine hunde til klubbens 
springstævne og evt. om hun vil låne sine små spring ud til Sig Rytterklub. 


