
Dagsorden til generalforsamlingen, lørdag 30 marts 2019.  

  
Støtteklubben:                          

1.    Valg af dirigent 

2.    Årets beretning 

3.    Revideret regnskab fra kassereren 

4.    Valg 

5.    Indkomne forslag 

6.    Evt. 

 Generalforsamling for Kongeå Rideklub: 

1.      Valg af dirigent 

2.      Årets beretning 

3.      Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

4.      Behandling af indkomne forslag 

5.      Valg af bestyrelsesmedlemmer 

      -        På valg: Martin Vaupel – aftrådt før tid, ønsker ikke genvalg 

      -        På valg: Linda Nissen – ønsker genvalg 

      -        Jens Kjær Schou er – aftrådt for tid. 

 6.      Valg af suppleanter til bestyrelsen: 

      -        På valg: Bente Nissen 

      -        På valg: Anne Brink 

  

7.      Valg af medlemmer og suppleanter til juniorudvalget  

      -        På valg: Ditte Hansen 

      -        På valg: Lisa Josefsen 

      -        På valg: Line Iversen 

      -        På valg: Katrine Brink Andersen 

      -        På valg: Frida Kjær Madsen 

      -        På valg: Nanna Dybdahl 

  

8.      Valg af revisorer og revisorsuppleant: 

      -        På valg: Steen Bitsch 

      -        På valg: Anita Nielsen 

      -        På valg: Jane Andersen / suppleant 

  

9.      Evt. 

Bilag: Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter. 

Forslag til ændring af vedtægter: 

Nuværende:  §8 Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der alle skal 

være fyldt 18 år. På                         generalforsamlingen vælges formand direkte og dernæst vælges 

den øvrige bestyrelse samt 2 suppleanter. 



  

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2 årig periode. Suppleanter for 1 år af gangen. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer, sekretær mm. Der afgår 

hvert år henholdsvis 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer. Første gang efter lodtrækning. 

Juniorerne vælger hvert år minimum 2 junior- repræsentanter samt 1 juniorsuppleant. 

De valgte må ikke være fyldt eller fylde 18 år i det år de bliver valgt. 

  

I tilfælde af vakance for formand eller andet bestyrelsesmedlem indtræder et af 

suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante supplerer 

bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. 

  

Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny. Bestyrelsen 

nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som 

formand. Genvalg kan finde sted. 

Alle medlemmer af bestyrelsen tildeles et gratis medlemskab af KÅR. 

                      

 Forslag:   §8 Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der alle skal 

være fyldt 18 år. På generalforsamlingen vælges                       bestyrelsen samt 2 suppleanter. 

  

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2 årig periode. Suppleanter for 1 år af gangen. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær 

mm. Der afgår hvert år henholdsvis 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer. Første gang efter 

lodtrækning. 

Juniorerne vælger hvert år minimum 2 junior- repræsentanter samt 1 juniorsuppleant. 

De valgte må ikke være fyldt eller fylde 18 år i det år de bliver valgt. 

  

I tilfælde af vakance for formand eller andet bestyrelsesmedlem indtræder et af 

suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante supplerer 

bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. 

  

Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny. Bestyrelsen 

nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som 

formand. Genvalg kan finde sted. 

Alle medlemmer af bestyrelsen tildeles et gratis medlemskab af KÅR. 
 


