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 Referat generalforsamling 2020  

Dato: 2. marts 2020 

1 EMNE SPECIFIKT Diskussion og tiltag  

2 Valg af stemmetællere Sussie Von Baden Mechtild-

Adler og Katrine Pescatori 

 

3 Valg af dirigent Mette Ahm vælges.  

4 Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning læses 

op af formanden. Kan findes 

på hjemmesiden. 

Beretningen kan senere læses 

på hjemmesiden, sammen 

med referatet. 

5 Kassereren forelægger det 

reviderede regnskab 

Mette Tving Andersen 

forelægger det reviderede 

regnskab, i kassererens 

fravær.  

Formanden fortæller til GF, at 

vores kasserer igennem 

mange år, Niels True, har 

besluttet af fratræde sin post 

som klubbens kasserer. Dette 

er noget, vi i bestyrelsen, 

selvfølgelig er meget kede af, 

da Niels har årelang 

kendskab til klubben og til 

arbejdet som kasserer for 

denne. På aftenen for GF er 

Niels til møde andetsteds og 

vi har derfor fået Mette Tving 

Andersen til at fremlægge 

Kassernes punkter på 

dagsordenen for GF. 

5.a Behandling af indkomne 

forslag 

  

5.a • Kassererposten Vedtaget- se bilag med 

indkomne forslag 

Der er både tale for og imod 

dette, men et overtal af for, 

grundet den større 

spændevide af valg af 

kandidater til posten, i 

fremtiden og for at undgå, at 

et bestyrelsesmedlem vil 

blive tvunget til posten. 
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5.b • Revisor og 

revisorsuppleant 

 

Vedtaget- se bilag med 

indkomne forslag 

En formalitet, da det egentlig 

praktiseres, men er 

manglende i vedtægterne. 

5.c • Familiekontingent  

 

Ikke vedtaget, da 

forslagsstiller ikke var tilstede 

til at motivere forslaget. 

 

5.d • Bestyrelsesmøders 

antal 

 

Vedtaget- se bilag med 

indkomne forslag 

Grundet et ønske om at opnå 

DRF´s certifikater, hvor 6 

møder årligt er nødvendigt. 

5.e • Inhabilitet i klubbens 

bestyrelse mm. 

 

Vedtaget- se bilag med 

indkomne forslag 

Grundet råd fra DRF og 

klubbens tidligere erfaringer 

om dette, påføres 

vedtægterne 

folkeoplysningslovens tekst 

om inhabilitet i bestyrelser. 

6 Fastsættelse af 

medlemskontingent 

 

Bestyrelsen foreslår uændret 

kontingent og dette vedtages 

af GF. 

 

6.a Fastsættelse af kontingent 

fra punkt 5c, hvis dette 

vedtages 

 

Forslag ikke vedtaget  

7 Fremlæggelse af 

budgetforslag 

 

Mette Tving Andersen 

forelægger budgetforslaget, i 

kassererens fravær 

 

8 Æresmedlem udnævnes 

  

 

Metta Ahm udnævnes som 

æresmedlem af Sydsjællands 

Køre- og Rideforening 

 

9 Valg til bestyrelse På valg er: 

• Line Juul Pedersen 

(ønsker genvalg) 

• Lis Marding (ønsker 

ikke genvalg) 

Line bliver klappet ind af 

GF. 

Bestyrelsen foreslår 

Mathilde True, der 

fremlægger lidt om sig selv 

og klappes ind af GF. 

10 Valg af kasserer, hvis 5a 

vedtages 

Mette Tving Andersen foreslås 

af bestyrelsen. 

Dette vedtages med klap af 

GF. 
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11 Valg af suppleanter Lena Jepsen foreslås af 

bestyrelsen. 

Sussie Von Baden Mechtild-

Adler stiller op som 2. 

suppleant. 

Klappes ind af GF.  

 

Klappes ind af GF. 

12 Valg af 

juniorrepræsentanter 

Astrid, sidste års 

juniorrepræsentant, vil gerne 

stille op, men er fraværende 

på GF grundet operation. GF 

klapper hende ind. 

Vi taler om at finde flere 

juniorer, der kan være i et 

udvalg med Astrid. 

13 Valg af revisor Pernille Balcer er på valg. 

Ønsker genvalg 

Pernille klappes ind 

14 Valg af revisorsuppleant Bestyrelsen peger på Mette 

Ahm. 

Mette klappes ind 

15 Evt. 

 

Forslag: 
 Olivia Pescatori foreslår, at 
der skal være en sponsoreret 
præmie, som der trækkes lod 
imellem alle, der har lagt 
resultater på ranglisten. Så er 
der noget kæmpe om for dem, 
der måske ikke har indberette 
ligeså meget som andre 
. 
Hanne Holmegaard foreslår 
stilstafetspring til 
breddeaktiviteter, evt. 
samtidig med ponygames, når 
dette afholdes under DRF til 
sommer. 
  
Skilt der gør opmærksom på 
førstehjælpskassen, så folk 
ved, at den er der og de kan 
finde den. 
 
Hanne Holmegaard fortæller, 
hvor svært det er at skaffe 
sponsorere og vi kan alle gøre 
en indsats, ved at tænke i det 
større billede og spørge 
omkring, både butikker, 
venners venner, naboer og 
deres naboer 
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Mathilde True   _____________________________________________________________________________ 

Line Juul Pedersen  _____________________________________________________________________________  

Heidi Poulsgaard Lauridsen  _____________________________________________________________________________ 

Christina Kryder Andersen  _____________________________________________________________________________ 

Vicky Højager Larsen  _____________________________________________________________________________ 

Mette Tving Andersen  _____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
Udvalg sponsorer: Hanne 
Holmegaard, Malene Botoft 
Johansen og Olivia Pescatori  
 




