Indkaldelse til Generalforsamling 2019
i
Vestjysk Sports- og Terrænrideklub
Dato: Fredag d.22/2 2019 kl. 18.00 (fællesspisning)
Generalforsamlingen starter kl. 19.00.
Sted: Naturskolen Kjærgaard Mølle,Kjærgaardsmøllevej 5, 7600 Struer
18-19: Spisning (NB: kræver tilmelding! Der kommer opslag på Facebook)
19-22: Ordinær Generalforsamling
22-01: Klubhygge på højt plan!

Efter middagen serveres kaffe, kage, sodavand, øl og snacks.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1: Valg af dirigent og referent.
2: Bestyrelsen aflægger beretning.
3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. v/Helene Flyvholm
3a: Budget for 2019 fremlægges v/ Helene Flyvholm
4: Fastsættelse af kontingent for 2020.
5: Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag fra medlemmer.
Bestyrelsen stiller forslag til ændring af sikkerhedsregler som anført nedenfor.
6: Valg af formand.
Formanden (Cecilie Næss Damm) er på valg og modtager ikke genvalg
7: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
-

Malene Møller er på valg og modtager genvalg

-

Inger Skov er på valg og modtager genvalg

-

Helene Flyvholm modtag valg i 2018, og er derfor ikke på valg

-

Helene Wengel modtog valg i 2018 og er derfor ikke på valg

8: Valg af suppleanter til bestyrelsen.
- 1. suppleant Anja Sørensen modtog valg i 2018, og er derfor ikke på valg
- 2. suppleant Jan Stougaard er på valg og modtager genvalg

9: Valg af juniorudvalg
-

Christoffer Lund er på valg, og ønsker ikke genvalg

-

Der er mulighed for at danne et juniorudvalg på min. 2 pers. Der kan indstilles kandidater til
juniorudvalget i alderen 13-18 år. Alle medlemmer under 18 år kan stemme til juniorudvalget.

10: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
-

Annebeth Abrahamsen er på valg som revisor

-

Dorris Mikkelsen er på valg som revisor og

-

Monica Bjørnstrup er på valg som revisorsuppleant

11. Sammensætning/oprettelse af de forskellige udvalg.
Herunder aflægger udvalgene beretning.
-

TREC v. Malene Møller,

-

Arbejde fra jorden / Agility v. Inger Skov,

-

Distance v. Annebeth Abrahamsen,

-

Rideture v. Cecilie Næss Damm,

-

Kørsel og rideruter v. Maja Flarup

-

Fest v. Cecilie Næss Damm,

-

Spring v. Monica Bjørnstrup

-

Dressur v. Mette Grønkjær

12. Valg af distriktsrepræsentant
Anja Sørensen er på valg og ønsker ikke genvalg
13: Eventuelt.
-

Herunder kalender 2019, Championatsliste, kursus, stævner og meget mere!

Efter generalforsamlingen vil der vil være klubhygge og snak. 😊

Forslag til ændringer i Sikkerhedsregler

Forslag fremsat af bestyrelsen

Terræn, pkt 8, stk 5
Nuværende tekst:





Børn under 12 år skal følges med en myndig voksen.
Der tages altid hensyn til svageste rytter/hest.
Der udnævnes en leder på hver tur, der oplyser om (sikkerheds)regler for turen.
Turlederens anvisninger skal følges af alle ryttere.

Der tilføjes:
➢ Vi opfordrer til brug af sikkerhedsvest, især til unge under 18 år ved ridning i terræn og på
fællesture.
➢ På fællesture i klubregi, skal der som hovedregel være 1 Master pr 5. ekvipage
➢ Ved over 20 ekvipager, deles der i 2 hold
➢ På fællesture i klubregi, opfordres kraftigt til at medbringe Medicalcard, eller kontaktinfo
på pårørende, til brug ved et evt. uheld.
Begrundelse:
VEST ønsker at sikkerheden prioriteres højt og at sikkerhedsreglerne skal være en god guideline til
hvordan vi opretholder denne sikkerhed – især på de fællesture, der er klubbens styrke.

