Indkaldelse til i Himmelev Rideklubs generalforsamling tirsdag d. 7. februar 2017 kl.
19 i rytterstuen
§ 11
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære
generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned dog ikke i uge 8 og indkaldes
ved skriftlig meddelelse ved mail til medlemmerne og opslag på www.HIRK.dk med oplysning om
tid og sted senest 2 uger før afholdelse. Sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen
fremsendes dagsorden for denne. Medlemmer med kontingentrestance har ikke adgang til
generalforsamlingen. Medlemmer har stemmeret fra det fyldte 14. år. Dog har juniormedlemmer
mellem det fyldte 14. og 18. år ikke stemmeret i økonomiske anliggender. En tilstedeværende
forældre/værge kan stemme på vegne af et medlem under 14 henholdsvis 18 år.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere
4. Bestyrelsen aflægger beretning
5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Behandling af indkomne forslag:
a. Vedtægtsændring: I forhold til godkendelse af certificering skal følgende godkendes:
§6C ”… at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride-Forbunds Ordens- og
Amatørudvalg til afgørelse af, om der … ” Skal ændres til: ”… at sagen via hovedbestyrelsen
indbringes for Dansk Ride-Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der… ”.
b. Bestyrelsen foreslår at prisen for parter hæves fra 175 kr.pr måned til 200 kr. pr. måned.
8. Valg til bestyrelsen
8a. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer, samt 3 suppleanter, i ulige år.
8b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 3 suppleanter i lige år.
9. Valg til juniorbestyrelsen
9a. Valg af 1 juniormedlem samt 3 juniorsuppleanter i ulige år
9b. Valg af 2 juniormedlemmer samt 3 juniorsuppleanter i lige år.
10. Valg af revisor og 1 revisor-suppleant (valgt for 1 år ad gangen).
11. Nedsættelse af udvalg og valg af formænd til nedsatte udvalg (se §8): Stævneudvalg og
Sponsorudvalg.
12. Eventuelt.
Forslag der ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt, og være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Disse forslag lægges på klubbens hjemmeside senest
5 dage før generalforsamling.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

