
Vi håber på et stort fremmøde, af klubbens medlemmer. Husk, at du, som medlem af klubben, har en afgøren-
de stemme, i klubbens fremtid, når vi i løbet af aftenen, gennemgår dagsordenens punkter.  
I den indlagte pause vil der være tid til hygge snak, kaffe og kage, og her vil vi også uddele præmier til rangli-
stevinderne. 
Bestyrelsen byder på øl, vand, kaffe, the og kage. 
 
Vi skal stadig passe på hinanden, også denne aften. Mundbind skal bæres når, du bevæger dig rundt, men ikke 
når, du sidder ned. Kun et par udvalgte personer vil stå for alt udskænkning, og vi indretter os på bedste vis 
med afstand imellem vores egne bobler.  Derud over følger vi, som minimum, Sundhedsstyrelsens anbefalinger, i 

forhold til Covid-19. 
Det er selvfølgelig gratis at deltage i generalforsamlingen, men grundet skærpende regler, kræves der tilmel-
ding i år. Tilmelding sker ved, at man sender en e-mail til: vickyhoejager@gmail.com, senest den 22. februar. 
Ved tilmelding oplyses deltagerantal og navnene på disse. Her melder man ligeledes fra igen, hvis man bliver 
forhindret i at deltage. 
 
Ønsker du at stille forslag til generalforsamlingen skal dette ske til formanden, senest den 3. februar. Dagsor-
den og indkomne forslag kan rekvireres efter den 17. februar. Tilmelding til Generalforsamlingen skal ske til 
formanden, senest den 22. februar. 
 
På bestyrelsens vegne 

Vicky Højager Larsen 
Formand 
Sydsjællands Køre- og Rideforening 
E-mail: vickyhoejager@gmail.com.  

 
 
Jf. vedtægterne kan oplyses at: 
• Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før 

generalforsamlingens afholdelse. 
• Dagsorden og eventuelt indkommende forslag, kan rekvireres hos formanden. 
• Medlemmer af SYK over 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, såfremt de har været medlem af klub-

ben i mindst 1 måned og har betalt kontingent. 
Yderligere oplysninger kan ses i vedtægterne, som er at finde på hjemmesiden. 

Torsdag den 24. februar kl. 19.00 
Kornmagasinet, Smidstrupvej 3, stuen, 4733 Tappernøje 

Vi nærmer os februar og derfor, tiden for den årlige ordinære generalforsamling i 
Sydsjællands Køre– og Rideforening. 


