Indkaldelse til Generalforsamling 2018 i Vestjysk Sports- og Terrænrideklub
Dato: Fredag d.23/2 2018 kl. 18.00 (middag)
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.
Dirigent: Maja Flarup
Referent: Rikke Hauge
 2: Bestyrelsen aflægger beretning.
Ingen bemærkninger til beretning
 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. v/Helene Flyvholm
3a: Budget for 2018 fremlægges v/ Helene Flyvholm
Ingen bemærkninger til fremlæggelse
 4: Fastsættelse af kontingent for 2019.
Fastsættelse for næste års kontingent (2019) er vedtaget til 200 kr.
 5: Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag fra medlemmer.
Bestyrelsen stiller forslag til ændring af vedtægter som anført nedenfor.
Forslag til ændringer er vedtægter er vedtaget (se teksten nedenfor)
 6: Valg af formand. Formanden (Cecilie Næss Damm) er valgt for 2017 og 2018, og er derfor ikke på valg.

 7: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
- Helene Flyvholm er på valg og modtager genvalg
Helene er genvalgt
- Jens Holmgaard er på valg og modtager ikke genvalg.
Helene Vangsø er valgt i stedet for Jens
- Christina Smed er fratrådt i perioden, og 1. suppleant Malene Møller er derfor indtrådt i
Christinas valgperiode, som inkluderer hele 2018
Der skal således vælges et nyt medlem til bestyrelsen
 8: Valg af suppleanter til bestyrelsen.
- 1. suppleant Malene Møller er indtrådt i bestyrelsen, og der skal derfor vælges en ny 1.
suppleant.
Anja Sørensen er valgt med 10 stemmer mod 6 stemmer mod Anne Oster
- 2. suppleant Jan Stougaard er ikke på valg – sidder i hele 2018 med.
 9: Valg af juniorudvalg.
Christoffer Lund.
 10: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Revisor: Annebeth Abrahamsen er genvalgt og Dorit Mikkelsen overtager pladsen fra Ole
Hansen.
1 revisorsuppleant blev Monica Bjørnstrup Jensen
 11. Sammensætning/oprettelse af de forskellige udvalg.
Herunder aflægger udvalgene beretning.
- TREC v. Malene Møller
Udvalget består af Malene Møller og Helene Flyvholm som begge forsætter
- Arbejde fra jorden / Agility v. Inger Skov
Udvalget består af Inger Skov, Annebeth Abrahamsen og Cecilie Næss Damm
som alle forsætter

- Distance v. Annebeth Abrahamse
Udvalget består af Annebeth Abrahamsen, Cecilie Næss Damm og Inger Skov
som alle forsætter
- Rideture v. Ceclilie Næss Damm
Udvalget består af Cecilie Næss Damm og Inger Skov, som forsætter
- Kørsel og rideruter v. Maja Flarup og Jan Stougaard
Udvalget består af Jan Stougaard, Verner Bruun og Maja Flarup som alle
forsætter
- Fest v. Cecilie Næss Damm
Udvalget består af Cecilie Næss Damm som forsætter
- Spring v. Karina Legowsky
Udvalget består af Karina Legowsky som vælger ikke at forsætte.
Monica Bjørnstrup Jensen overtager efter Karina.
- Dressur v. Julie Holmgaard
Udvalget består af Julie Holmgaard som vælger ikke at forsætte.
Mette Grønkjær Jørgensen, Laila Lehmann og Annika Overgaard Ehlig Jensen
overtager efter Julie.

 12. Valg af distrikstrepræsentant
Anja Sørensen er på valg og ønsker genvalg
Anja er genvalgt.
 13: Eventuelt.
Foreningen har fået forenings mobile Pay 36467

Efter generalforsamlingen vil der vil være alm hygge og snak.

Forslag til vedtægtsændringer
Forslag fremsat af bestyrelsen
§ 7, stk. 2
Nuværende tekst:
For medlemmer opkræves medlemskontingentet en gang årligt og er forfalden til 1. januar
Der tilføjes:
Kontingentperioden er fra 1. januar til 31.december.
For et merbeløb á 100 kr., kan kontingentperioden være løbende december måned +
kommende år.
Begrundelse:
For at præcisere klubbens kontingentperiode
For at give kommende medlemmer, der viser interesse i november/december, en ekstra
mulighed for at kunne melde sig ind. At skulle betale fuld kontingent, for en enkelt måned,
vil få en del til at søge andetsteds.
Forslaget er vedtaget.

