Generalforsamling Holte Ride-klub 2018
og uddeling af championater
Tirsdag 13. marts 2018 kl 19.00
I caféen - Egebækvej 22, 2840 Holte
Indkaldelse til den årlige ordinære generalforsamling i Holte Ride-klub.

Dagsorden
1

Valg af dirigent

2

Formandens beretning

3

Kassererens og revisors
fremlæggelse af
regnskabet og budget

4

Valg af revisor

5

Fastsættelse af
kontingent

6

Behandling af
indkomne forslag

7

Afstemning om
optagelse af nyt
æresmedlem

9

Uddeling af
Championater

10

Stemmeret på klubbens generalforsamlinger og valgbarhed til klubbens
tillidserhverv forudsætter medlemskab i mindst 6 måneder samt at
medlemmet ikke er i restance med betaling af kontingent eller andre
betalinger til klubben for medlemmer, der er fyldt 18 år.
Juniormedlemmer er valgbare til bestyrelsen og har stemmeret fra det
tidspunkt, de er fyldt 18 år. Medlemmer under 18 år kan være
repræsenteret ved deres forældre i foreningens demokratiske struktur.
Det vil sige, at forældre har møde- og taleret samt stemmeret på
klubbens generalforsamling forudsat at juniormedlemmet har været
medlem i mindst 6 måneder.

Valg af
bestyrelsesmedlemmer

8

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen og kandidatur til
bestyrelsesposter skal være klubbens kontor Egebækvej 22, 2840 Holte
(mail kontoret@holterideklub.dk) i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen dvs. 27. februar 2018.

Eventuelt

Bestyrelsesmedlemmer og -poster
Formand

Ida Engelsted

På valg – genopstiller ikke

Næstformand

Stine Birk

Ikke på valg

Kasserer

Karina Brinck

På valg – genopstiller

Sekretær

Martin Rothe

Ikke på valg

Rideskolerepræsentant

Christian Rathsach

På valg – genopstiller

Juniormedlem

Sine Meiling

På valg – genopstiller dog
som seniormedlem

Menigt medlem

Trine Blücher

Ikke på valg

Suppleant

Afgået

På valg

Suppleant

Flyttet

På valg

Kommunal rep.

Mette Poulsen

Ikke på valg

Kommunal rep.

Alexander Friborg

Ikke på valg

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen stiller som forslag at kontingenterne for junior og seniormedlemmer stiger med kr 50/halvår.
Kontingenterne har ikke været reguleret i en årrække og med stigningen lægger vi os på linje med
naboklubber og opnår et tiltrængt tilskud til den række af vedligeholdelsesopgaver klubben står over for.

Udnævnelse af æresmedlem – Peter Vogt
Bestyrelsen stiller som forslag at udnævne Peter Vogt som nyt æresmedlem.
Begrundelsen er, at bestyrelsen ønsker at vise Peter Vogt, at hans mangeårige involvering i Holte Ride-klub
er værdsat og påskønnet.
Peter Vogt i mere end 40 år har været medlem af Holte Ride-klub og i mange år været aktiv hjælper ved
stævner. Peter er uddannet international banebygger i DRF hvilket klubben har nydt godt af mange gange
ifm. springstævner afholdt af HRK, hvor vi har trukket på hans kompetencer. I en periode var Peter
endvidere ansat som daglig leder og selv om Peter har indstillet sin aktive ridekarriere, har han stadigvæk sin
gang i klubben hver uge.
Æresmedlemmer af Holte Ride-klub betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen og er
valgbare til bestyrelsen. Forslaget kan på begæring underkastes skriftlig afstemning.

Uddeling af Championater
I forbindelse med Generalforsamlingen vil de flittigste og dygtige ryttere, der har repræsenteret HRK til
spring-, dressur- jagt og TREC stævner for både hest og pony, blive hyldet ved overrækkelse af
championaterne.

