Rideklubben Seyla’s generalforsamling 2018
2018
Afholdes mandag den 19. februar 2018
kl. 19.30 i rytterstuen
Foreløbig dagsorden jf. klubbens vedtægter (hvis der ikke indkommer nogen forslag, er dette også
den endelige dagsorden):
Valg af dirigent.

1. Valg af referent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens regnskabsaflæggelse og godkendelse heraf.
Regnskabet kan forinden generalforsamlingen ses ved henvendelse til kasserer Birgitte Nielsen.

4. Fastsættelse af næste års kontingent.
Bestyrelsen foreslår, at det nuværende kontingentet bibeholdes i 2018.

5. Indkomne forslag.
6. Eventuelle vedtægtsændringer.
Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer jf. side 2.

7. Valg til bestyrelsen samt suppleanter. På valg er:
Mariann Brøndum (modtager genvalg)
Susanne Smed (modtager genvalg)
Gitte F. Rasmussen (modtager genvalg)
Valg af suppleanter
8. Valg af 1 revisor samt revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Forslag, der skal behandles under pkt. 6, skal være bestyrelsen i hænde senest den 05. februar
2018 (= 14 dage før generalforsamlingen jf. vedtægterne). Forslag kan afleveres til bestyrelsens
medlemmer eller på mail: seyla@hotmail.dk

Vi glæder os til at se dig til generalforsamling!

Med venlig hilsen Seylas bestyrelse:
Karina Aagaard Thomsen, Birgitte Nielsen, Marianne Brøndum, Susanne Smed, Gitte F. Rasmussen,
Karina Lund Nielsen og Helle Søgaard Sørensen.
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Side 2

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:

•

Tilføjelse til § 6 (tilføjelsen er fremhævet med fed skrift):
”Kontingentet betales helårligt og fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentåret går
fra 1. marts til 28 februar.
Nye medlemmer kan dog optages enten pr. 1. marts (1/1 år) eller pr. 1. september (1/2
år)”.
Bestyrelsen håber, at tilføjelsen vil give flere medlemmer blandt de nye ryttere, der starter
lige efter sommerferien, fordi de dermed kan nøjes med at betale for ½ år frem til
kontingentårets start den 1. marts.

•

Tilføjelse til § 10 (tilføjelsen er fremhævet med fed skrift):
”Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode således, at ca.
halvdelen vælges hvert år. Genvalg er muligt. Der vælges ligeledes mindst 2 og op til 4
suppleanter samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant”.
Bestyrelsen ser en fordel i at kunne vælge op til 4 suppleanter, når der er flere end 2
interesserede, da vi således har flere kræfter at trække på.
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