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1. Valg af dirigent 

Dorte Sølvbjærg er valgt. Generalforsamlingen var lovligt varslet og dermed 

beslutningsdygtig. 
 

2. Formandens beretning 

Beretningen blev fremlagt af Michael Schmidt.  

 

3. Aflæggelse af regnskab 

Bestyrelsens kasserer Lise Hedegaard fremlagde et underskrevet og revisorgodkendt 

regnskab som blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

4. Medlemskontingent 

Vi kører med uændrede kontingentsatser i 2018 og drøfter Familiekontingent i 

bestyrelsen. 

 

5. Indkomne forslag  

Ændringsforslag fra Jytte til klubbens vedtægter §3 og §4: 

 

Vi stemmer om ændring til §3: 



Nuværende tekst i §3: I klubben kan optages aktive og passive medlemmer. 

Medlemmer under 18 kan kun optages som juniormedlemmer. Passive medlemmer 

har såvel stemme- og valgret, men kan ikke deltage i ridestævner og andre 

ridesportslige aktiviteter. Juniormedlemmer, der er fyldt 14 år har stemmeret, men er 

ikke valgbare før de er fyldt 18 år. For medlemmer under 14 år overgår stemmeretten 

til en forælder eller værge. Der kan dog kun overgå 1 stemme pr. forældre eller værge. 

Stævnemedlemmer, der ikke har adgang til banekort, kan fortsat være aktive i 

ridesporten. Indmeldelse af medlemmer sker ved henvendelse til Bestyrelsen. 

Optagelse eller ikke afgøres af den samlede bestyrelse. Udmeldelse skal ske skriftligt til 

bestyrelsen med 1 måneds varsel. 

 

 Forslag til ny tekst i §3: I klubben optages aktive medlemmer, stævnemedlemmer og 

sponsormedlemmer. Medlemmer under 18 år kan kun optages som juniormedlemmer. 

Sponsormedlemmer skal betragtes som støtte for klubben, men har ingen stemme- 

eller valgret. Juniormedlemmer, der er fyldt 14 år har stemmeret, men er ikke valgbare 

før de er fyldt 18 år. For medlemmer under 14 år overgår stemmeretten til forældre 

eller værge. Indmeldelse af medlemmer sker ved henvendelse til Bestyrelsen. 

Optagelse eller ikke afgøres af den samlede bestyrelse. Udmeldelse skal ske skriftligt til 

bestyrelsen med 1 måneds varsel. 

Stævnemedlemsskab giver ret til at starte stævner for klubben, men medlemsskabet 

giver ingen adgang for øvrige faciliteter. 

Ny tekst i §3 vedtaget af generalforsamling 

 

Vi stemmer om ændring til §4 

Nuværende tekst i §4: Årskontingent fastlægges på den ordinære generalforsamling. 

Kontingentet betales halvårligt i januar og juli. Er kontingentet ikke betalt senest 3 

måneder efter forfaldstid, slettes vedkommende medlem, der kun kan optages på ny 

mod betaling af restance.  



 

Forslag til ny tekst i §4:  

Medlemskontingent for næstfølgende år, fastlægges på den ordinære 

generalforsamling. Medlemskontingentet betales halvårligt forud og er forfalden til 

betaling den 1. januar og1. juli. Første rate skal indeholde beløbet til DRF kontingentet. 

Medlemskontingentet reguleres som udgangspunkt med prisindekset den 1. 

december året før. Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldstid, slettes 

vedkommende medlem, der kun kan optages på ny mod betaling af restance.  

 

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med 

ansvar overfor generalforsamlingen. 

Ny tekst i §4 vedtaget af generalforsamlingen  

 

6: Valg til bestyrelsen  

Michael er på valg 

Lise er på valg og modtager genvalg 

Liselotte stiller op som bestyrelsesmedlem og er valgt af generalforsamlingen 

 

7: Valg af suppleanter  

Anja og Linda er genvalgt 

 

8: Eventuelt 

 

 


