Dagsorden for generalforsamling i Hashøj Rideklub
2013

PUNKTER PÅ DAGSORDENEN:
1. valg af dirigent, referent og stemmertæller
Dirigent – lene, referemt – cille og stemmetæller- eva og kirsten
2. formanden beretningen
Elisabeth fortalte om alle aktiviteter som er foregået gennem året i klubben
3. Kasserens gennemgang af året 2012 og forelæggelse af det reviderede rengskab
Desværre går vi ud med et lille underskud, dette skyldes bl.a.
Indtægterne er faldet lidt, da vi har mistet lidt medlemmer, dette påvirker kommune tilskud
og medlemskontingent, også stævne kontoen sidste år var større. På udgifterne er diverse
posten har været stor i år pga nyt hegn, ny computer som kan klare stævneprogrammet også
posten til DRF er blevet større.
4. Fastlæggelse af det årlige medlemskontingent
Det blev besluttet at det årlige medlemskontingentet skal stige med 25kr. (barn 350 – voksen
400)
5. behandling af indkomne forslag
ingen forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
Sanne genvalgt i bestyrelsen og Helene er nyt medlemmer i Bestyrelsen.
Ann sofie er valgt ind som suppleant.
7. Valg af juniormedlemmer
Amanda og Sofie er valgt ind som juniormedlemmer og Pernille er genvalgt som
juniormedlem
8. Valg af revisorer og suppleanter
Lene er valgt som revisorer og Jeanett er Suppleant
9. Eventuelt
o Klubmestre:
Klubmester spring: Malene Nielsen og Grim
Klubmester Dressur: Helle Clausen
Rideskoleklubmester dressur: Josefine Olsen - skipper
Rideskoleklubmester Spring: Sofie Engtorp
o Udvalg:
Stævneudvalget: Sanne, Signe og Cille ønsker genvalg i udvalget.
Breddeudvalg: Pernille Thalund, Ann sofie og Jeanette nielsen er genvalgt og Ninette bagge
er kommet ind som ny i udvalget
Materialeudvalget: Kenneth Mose og Flemming er genvalgt. Danni Nielsen og Lars
Jørgensen er kommet ind som nye i udvalget.
Kursusudvalget: Rita, Mette Poulsen og Cille
Handicapudvalget: vi har valgt at lukke udvalget da der ikke er nok opbakning.

Cup-udvalget: vi har valgt at lukke udvalget da der ikke er nok opbakning.
o Der bliver holdt møde med udvalgene og bestyrelsen 1 gang årligt.
o Facebook skal opdateres med deres ryttere der er ude til stævne og evt også på
hjemmesiden. Så ser folk udefra også Hashøj Rideklub som stævneklub.
o Der blev foreslået at afholde nogle kurser for vores unge ryttere bl.a.

