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Referat 

Punkt 1 – Valg af dirigent. 

• Bestyrelsen foreslår Gert Pedersen og blev valgt. 
• Elsebeth referent. 

Generalforsamlingen er lovligt varslet.  

Punkt 2 – Bestyrelsen aflægger beretning. 

• Formanden aflagde beretning. - VedhæKet 

Bemærkninger Ll beretningen: Taget Ll beretning 

• Resultater i årets løb: VedhæKet 

(Se bilag med sportslige resultater 2021 på www.msrklub.dk)  

Punkt 3 – Det reviderede regnskab fremlægges ?l godkendelse. 
Vi kommer ud med et fint resultat på +60.000 kr. på trods af Corona. Vi har modtaget et beløb på 
godt 12.000 (udregnet ud fra en tredjedel af de tabte indtægter) fra Corona hjælpe-pakken.  
Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen. 

Punkt 4 – FastsæCelse af medlemskon?ngent. 
Vi fastholder medlemskonLngentet som det er. Bestyrelsen holder øje med indtægter og udgiKer i 
det kommende år mhp. evt justering Ll næste års generalforsamling. 

Punkt 5 – Behandling af indkomne forslag. 
Ingen indkomne forslag 

Punkt 6 – Valg af bestyrelse. 
Linda Regnarsson ChrisLansen er valgt og fortsæYer som formand 
Anders Kruse Tarp, Dorte Frederiksen, Elsebeth Refsgaard Schmidt-Nielsen er genvalgt 

Punkt 7 – Valg af suppleanter ?l bestyrelsen. 
• Der skal vælges 2 suppleanter. 

Pernille Petersen og Josefine Refsgaard Schmidt-Nielsen er valgt. 
Juniorrepræsentant – Juniorerne har ikke indsLllet en juniorrepræsentant. ChrisLna undersøger 
derfor om der er en junior, der kunne være juniorrepræsentant.  

Punkt 8 – Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
Erik Petersen og Arne Jonsen er valgt som revisorer 
Jane TrantoK Svanberg vil gerne være revisorsuppleant 
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Punkt. 9 – Eventuelt. 
Emma og Sofie Egholm Larsen og Emma og Sophie Kindvig vil gerne være med i et juniorudvalg. 
Susanne opfordrer Ll, at vi får flere med ind i udvalg. 
Der ønskes mere p.r. i aviser. 
Ønske om at hjælperlister lægges ud på Facebook, så man kan se hvornår man skal hjælpe. 
MSR bestyrelsen er i gang med en udviklingsproces mhp at øge medlemmernes engagement og 
deltagelse i klubbens akLviteter og arbejde. 
Der eKerspørges hjælperopgaver – lister både på b og rent fysisk. -  
Forslag med at få rideskoleelever parret med andre ryYere, som kan hjælpe hinanden med fx at 
hente kriLkker. 
Er der planer med springbanen? – Der er ikke aktuelt planer, men det skal gøres indenfor de næste 
år. 
Der blev sidste år foreslået lys på udendørsbanen – men der er ikke aktuelt planer om at sæYe lys 
op. 

Referat Ll underskriK hos dirigenten 

_________________________________ 
Gert Pedersen
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