INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 24. MARTS 2020 KL. 19.00 I CAFETERIAET
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af årsberetning til godkendelse
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Vedtægtsændringer i forbindelse med certificering
a) Første afsnit i §7 ændres til
” Regnskabet afsluttes den 31. december og forelægges den ordinære
generalforsamling til godkendelse efter revision af revisor. På den ordinære
generalforsamling vælges næste års revisor. Hvis valget falder på en registreret eller
statsautoriseret revisor vælges kun én revisor. Hvis der ikke vælges en registreret
eller statsautoriseret revisor skal der i stedet vælges 2 revisorer blandt klubbens
medlemmer. En afgår hvert år. Første gang ved lodtrækning. I tilfælde af, at Odense
Kommune kræver, at revision foretages af en statsautoriseret revisor, er det sådan
én, der vælges på generalforsamlingen”
b) Overskrift til paragraf 9 tilføjes.
c) Teksten i §9 ændres til (det med kursiv skal fjernes):
” Til forandring af lovene kræves majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver
ændring af lovene skal via distriktet indberettes til Dansk Ride Forbund til
godkendelse.”
d) Sidste afsnit i §10b ændres til (det med kursiv er rettet):
” Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes
for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger.”
e) Teksten i §10c ændres til (det med kursiv er rettet):
” I det af §10b omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig
afstemning, og med 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre at sagen via
hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse
af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til
Danmarks Idræts Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund
under Dansk Idræts Forbund (eksklusion).”
6. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen senest i hænde 10 dage før
generalforsamlingen)
7. Valg til bestyrelsen
a) På valg er: Hanne (ønsker genvalg) og Linda (ønsker genvalg)
b) Ikke på valg: Bitten og Birgitte
c) Herdis udtræder af bestyrelsen
8. Valg af suppleant/er til bestyrelsen
9. Valg af revisorer og suppleanter
10. Valg til diverse udvalg. Herunder stævneudvalg, elevskoleudvalg og evt. aktivitetsudvalg,
materialeudvalg og cafeterieudvalg
11. Eventuelt
Regnskaber samt forslag til vedtægtsændringer kan findes på kontoret 8 dage før
generalforsamlingen.

