Holmegårdens Rideklub, Vassingerødvej 93, 3540 Lynge.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Onsdag den 3. februar 2016 kl. 19.00
I rytterstuen på klubbens adresse
Dagsorden i henhold til vedtægter.
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent
3. Bestyrelsen aflægger beretning
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
5. Budget for næste år fremlægges til godkendelse
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Behandling af indkomne forslag (ej vedtægtsændringer)
8. Behandling af forslag til vedtægtsændringer
9. Valg af formand (ulige år)
10. Valg af kasserer (lige år)
11. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
12. Valg af suppleanter til bestyrelsen
13. Valg af juniorrepræsentanter
14. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
15. Valg af medlemmer til udvalg
16. Indstilling af årets ildsjæl DRF 2015
17. Kåring af championats vindere
18. Eventuelt – der kan ikke vedtages noget under dette punkt.
Ad. Pkt. 1
Bestyrelsen foreslår Bente Raagaard Thomsen
Valgt. Bente konstaterede at generalforsamling er gyldigt indkaldt.
Ad.Pkt. 2
Bestyrelsen foreslår Lars Mathiassen. Valgt.

Ad. Pkt.3
Ved formand Tine Hvidtfeld
Beretning vedlægges. Fremlagt uden bemærkninger.
Ad. Pkt. 4
Ved formand Tine Hvidtfeld
Tine Hvidtfeld fremlagde årets regnskab.

Kommentar vedr reperation af sekr vogn, som evt. ønskedes bogført under vedligehold i stedet for under
stævnekontoen. Kommentaren taget ad notam.

Ad. Pkt. 5
Ved formand Tine Hvidtfeld
Fremlæggelse af budget. Budget godkendes
Ad. Pkt. 6
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Dette er godkendt.
Ad. Pkt. 7
Forslag fra Tine Hvidtfeld, Signe H. Henningsen og Bub Neerbek:
Klubmesterskabet og årets talent åbnes, så ekvipager, som er fast opstaldet på Holmegården Ridecenter, er
startberettiget uanset anciennitet i rideklubben. Vi forslår desuden, at der laves et ”stald-mesterskab” til
årets tidlige stævner, som kun er for ponyer/heste, som er opstaldet på Holmegården Ridecenter.
Det er vedtaget at alle pensionærer på Holmegården kan deltage i klubmesterskabet uafhængigt af
anciennitet.
Stævneudvalget tager op, om der skal holdes et ”stald-mesterskab”
Ad. Pkt. 8
Ingen forslag til ændringer
Intet modtaget.
Ad. Pkt. 9
Formand Tine Hvidtfeld er ikke på valg
Ad. Pkt. 10
Kasserer Signe Hagedorn Henningsen er på valg, ønsker genvalg. Signe valgt
Signe HH valgt
Ad. Pkt. 11
Der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer
Lars Mathiasen er på valg og genopstiller. Lars genvalgt
Charlotte Buhl er på valg og genopstiller ikke.
Helle Jersø-Dansborg er valg og genopstiller som suppleant.
Vi takker Helle for årets deltagelse i bestyrelsen.
Vi takker Charlotte for mange års godt bestyrelsesarbejde, både som formand, næstformand og medlem.
Bestyrelsen foreslår Cecilie Malmgren, som nyt bestyrelsesmedlem. Cecilie valgt

Endvidere er Sille Mølgårde valgt som bestyrelsesmedlem

Ad. Pkt. 12
Der skal vælges to suppleanter.
Zenta Josephsen genopstiller ikke. Vi takker Zenta for årets deltagelse i bestyrelsen.
Nathalie Nikolajsen er på valg og genopstiller. Og valgt.
Helle Jersø-Dansborg valgt
Vi takker Zenta for årets deltagelse i bestyrelsen.

Ad. Pkt. 13
På generalforsamlingen skal der vælges medlemmer til juniorudvalget (minimum 1 skal være over 18 år og
fungerer som formand).
a. Nathalie Nikolajsen (formand) er på valg og genopstiller.
b. Lea Jespersen er på valg og genopstiller ikke.
c. Sarah Kaae Haussmann er på valg og genopstiller.
d. Filippa Seligmann ønsker at være nyt medlem
e. Frida Taylor ønsker at være nyt medlem
f. Johanne Borello Schou ønsker at være nyt medlem
Alle blev valgt.
Ad. Pkt. 14
Der skal vælges to revisorer og en revisorsuppleant:
a. Bente Raagaard Thomsen (revisor) er på valg og genopstiller.
b. Birgitte Hass (revisor) er på valg og genopstiller.
c. Jette Hvidberg (revisorsuppleant) er på valg og genopstiller.
Alle valgt
Ad. Pkt. 15
Valg af medlemmer til udvalg:
a. Baneudvalg (4 incl ejer)
I. Povl Neerbek, ikke på valg
II. Line Hass ønsker genvalg
III. Pia Christiansen afløste Margit Sørensen i 2015. Pia ønsker genvalg
IV. Charlotte Buhl ønsker at være nyt medlem
b.

Materiale (4, hvor af en skal være i bestyrelsen og to almindelige medlemmer)
I. Lars Mathiasen (formand) ønsker genvalg
II. Signe Hagedorn Henningsen ønsker genvalg
III. Bestyrelsen forslår Annemarie Gantriss
IV.

c.

Hjemmeside (4, hvor af en skal være i bestyrelsen og to almindelig medlemmer)
I. Lars Mathiasen (formand) ønsker genvalg
II. Signe Hagedorn Henningsen ønsker genvalg
III. Bestyrelsen forslår Annemarie Gantriss
IV.

d.

Stævne (Minimum 4 medlemmer, hvor af en er fra bestyrelsen) I.
(formand) ønsker ikke genvalg
II.
Helle Jersø-Dansborg ønsker genvalg (og formand)
III.
Marianne Kokholm ønsker genvalg
IV.
Lotte Nielsen ønsker genvalg
V.
Gitte Mølgaard ønsker genvalg
VI.
Charlotte Buhl ønsker genvalg
VII.
Stephanie Jullien ønsker genvalg
VIII.
Zenta Josephsen ønsker genvalg
IX.
Alina Josephsen ønsker genvalg X
X.
Sille Mølgård.

Anette Larsen

Vi takker Annette for hendes store arbejde som formand for stævneudvalget! Og glæder os over, at hun har
lyst til at forsætte med championatslisten.
e.

Breddeudvalg
I. Zenta Josepsen (formand) ønsker genvalg
II. Marianne Kokholm.

Alle udvalg er godkendt med overstående bemærkning.

Ad. Pkt. 16
Ved formand Tine Hvidtfeld
Klubben havde indstillet Nathalie Nikolajsen til Dansk Rideforbunds Ildsjælspris. Nathila blev desværre
ikke valgt. Bestyrelsen takke Nathalie for hendes store arbejde med klubbens juniorer.
Ad. Pkt. 17
Ved Annette Larsen
Præmiering af 2015’s championatvindere.
Dressur Hest - Malene Dominic /Sunset 132 point
Dressur Pony - Lea Colding Jørgensen/ BonJovi 663 point
Spring Pony - Signe Lyneborg/ Montana 62 point
Spring Hest - Sara Jonsson / Colina HH 20 point
Military Hest - Sara Jonsson/ Gipson D’HH 13 point
Military Pony – Ida
.
Punkt 18: Eventuelt
Forslag om at flytte den frie ”spring selv” tid fra tirsdag til Søndag. Evt udvides fra tirsdag fra 1 time til 2 time
evt kombineret dressur og spring.
Sløjfer til heste
Reglerne for ’færdselsreglerne” for det ridehus bør genopfriskes...
Bente takkede for god ro og orden.....
Dressur dommer kursus bliver arrangeret.
Generelt bør alle arrangementer annonceres på Facebook og hjemmeside. Og slåes op fysisk – printes og
hænges.
Bestyrelses referater på hjemme siden inden 14 dage.
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at stile ønsker skriftligt til bestyrelsen på klubmailen.
for en rigtig god general forsamling.

