ENDELIG DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING DEN 06. MARTS 2018

Punkt på dagsorden

1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning

Emne
Charlotte Møller er valgt
Formanden fortæller om året som er gået.
V. Helge Christiansen

Der er gået et helt år og det går jo sådan rimeligt. Vi vil gerne
lave nogle flere ting, men mangler som sædvanligt kapitalen
hertil. Men i det daglige kører det godt og det fungerer med det
hjælp vi får og banerne ser flotte ud.
Vi trænger til nyt materiale fx ny traktor, men det koster. Jeg er
især bekymret for de få mennesker der knokler for klubben.
Stor ros til dem, fr vi ved jo godt klubben ikke kan fungere uden
frivillig hjælp. Jeg kan kun understrege at vi er dybt
taknemmelige!
Vi håber at det komne år bliver lige så godt.
3) Udvalgenes beretning

4) Championater

5) Fremlæggelse af
revideret regnskab
6) Behandling af indkomne
forslag

Cafeudvalget
V. Klaus Pedersen
Materialeudvalget
V. Henrik Edvardsen
Ryttermærkeudvalget
V. Vibeke Jensen
Stævneudvalget
V. Marie-Louise Jørgensen
Undervisningsudvalget
V. Vibeke Jensen
Pony spring:
Camille Heissel med Klintholms Chuck 181
Helena Nielsen med Silver Star 33
Pony dressur:
Emilie Rosenbjerg med Flittig lise 8
Spring hest:
Christophe Van Geenberghe med Luigi96
Juliet Troelstrup med Leuthens Chiquita 56
Dressur hest:
Nr 1 Michaela Lagermann med Dalgårds Kadima 68
Nr. 2 Christina stub med De Naro 38
Fremlæggelse af regnskab
V. Margit Bahnsen
Regnskabet godkendt. Budget for 2018 blev gennemgået.
Der er indkomne forslag
1. Ændring af vedtægter, fra bestyrelsen – se bilag 1

Der stemmes 27 for
Der stemmes 10 imod
4 blanke stemmer
Der er 27 stemmeberettiget og 14 fuldmagter/stemmer på
børns vegne
Forslaget er herved vedtaget.

7) Valg af formand
8) Valg af
bestyrelsesmedlemmer

9) Valg af revisor og
revisorsuppleant

Helge Christiansen - villig til genvalg
Der er ingen modkandidater og der er enstemmigt flertal for at Helge
bliver genvalgt
Der er flg. Kandidater:
Sascha Dahlstrøm - villig til genvalg
Margit Bahnsen – villig til genvalg
Gitte Thomsen – villig til genvalg
Der er ingen modkandidater og enstemmigt flertal for alle er genvalgt
Der er flg. Kandidater
Birgit Sommer - villig til genvalg
Mette Ebel - villig til kandidat.
Mette Ebel fik 25 stemmer
Birgit Sommer fik 10 stemmer
6 blank stemmer

Der er 27 stemmeberettiget og 14 fuldmagter/stemmer på
børns vegne.

10) Eventuelt

Valg af suppleant
Britta Jensen - villig til genvalg
Ingen modkandidater og enstemmigt flertal for genvalg
Anja K. Andersen – Vil gerne stille forslag til at vi holder flere
sløjfestævner eller laver banetræning. Det kan gøres med et fåtal af
hjælpere og er god træning med stor succes i andre klubber.
Sløjfestævner er ikke længere muligt pga. nye regler i drf, de skal
afholdes som D-stævner.
Margit vil gerne have et af udvalgene tager ansvar for arrangementet.
Undervisningsudvalget vil gerne stå for det.
Henrik Edvardsen – I klubben har vi to personer der står for meget af
arbejdet. Det er Kim Bahnsen og Mogens Østerby. Så Henrik vil gerne
høre om holdningen til at disse to indstilles til æresmedlemmer. Det er
der enstemmigt flertal for.
Helge Christiansen – vil godt høre om der er stemning for en
hjertestarter og evt indsamling til dette. Det vil folk gerne, Der slås et
slag for at melde sig som hjerteløber, det er en app. Hvor du får
besked om der er hjertestop og hvor nærmeste hjertestarter er.

Referent: Rebecca Hansen

Bilag 1
Bestyrelsen stiller forslag til ændring af vedtægt punkt 6.5 - 6.6 og indførsel af punkt 6.7 - 6.8

6. Generalforsamlingen
6.5. Medlemmer, som er fyldt 18 år, og som ikke er i restance over for KRK og har været medlem i mindst 3
måneder forud for datoen for generalforsamlingens afholdelse, kan stemme på generalforsamlingen.
Fremmødte forældremyndighedsindehavere til et medlem under 18 år kan stemme på medlemmets vegne,
hvis medlemmet ikke er i restance over for KRK, og hvis medlemmet har været medlem i mindst 3 måneder
forud for datoen for generalforsamlingens afholdelse. Støttemedlemmer har ikke stemmeret.
6.6 Medlemmer, der kan stemme på generalforsamlingen, kan lade sig repræsentere af en fuldmægtig.
Ingen kan dog som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end sig selv og et andet
medlem.
[Og med markerede ændringer:
6.5. Medlemmer, som er fyldt 18 år, og som ikke er i restance over for KRK og har været medlem i mindst 3
måneder forud for datoen for generalforsamlingens afholdelse, kan stemme på generalforsamlingen.
Fremmødte forældremyndighedsindehavere til et medlem under 18 år kan stemme på medlemmets vegne,
hvis medlemmet ikke er i restance over for KRK, og hvis medlemmet har været medlem i mindst 3 måneder
forud for datoen for generalforsamlingens afholdelse. Støttemedlemmer har ikke stemmeret.
6.6 Medlemmer, der kan stemme på generalforsamlingen, kan lade sig repræsentere af en fuldmægtig.
Ingen kan dog som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end sig selv og et andet
medlem.]
6.7. Medlemmer på 18 år og derover og som ikke er under værgemål, er valgbare som
bestyrelsesmedlemmer, revisorer og til andre poster, der besættes ved forsamlingens afgørelse, hvis de på
ingen måde er i restance over for KRK og har været medlem af klubben i mindst 3 måneder.
6.8. Beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed, når andet ikke er krævet i disse vedtægter.
Afstemning foregår normalt ved håndsoprækning, men skal være skriftlig i forbindelse med personvalg og i
øvrigt efter dirigentens skøn.

