Ballerup Rideklub - Kildesvinget 16 - 2750 Ballerup
Tlf. 44 65 53 89 - E-mail: kontor@balleruprideklub.dk

Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling 2019 på Ballerup Rideklub
Den årlige generalforsamling afholdes:

Tid:

Mandag den 11. marts 2019 kl. 18.00 (dørene åbnes kl. 17.30)

Sted:

Cafeteriaet

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning, v. næstformand Mette Søgren Gade
3. Det reviderede regnskab foreligger til godkendelse
4. Fastsættelse af medlemskontingent, godkendelse af øvrige kontingenter
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af kasserer
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af juniorrepræsentanter
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
11. Evt.

Ad 3 Det reviderede regnskab foreligger til godkendelse v. kasserer Julie Bjerg Hynne
Det reviderede regnskab vil være tilgængeligt i kopi på kontoret senest 8 dage før generalforsamling

Ad 4 Fastlæggelse af medlemskontingent og godkendelse af øvrige kontingenter
Bestyrelsen stiller forslag om, at nuværende medlemskontingenter bibeholdes
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Ad 5 Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen stiller forslag vedr. frivilligt arbejde med følgende 2 modeller:
Forslag 1:
Alle pensionærer og parter på rideskoleheste skal deltage med interessetimer på Ballerup Rideklub.
Pensionærer skal deltage med mindst 30 timer årligt pr. opstaldning. Interessetimer kan lægges af de
medlemmer af BAL som er tilknyttet opstaldningen.
Parter på rideskoleheste skal deltage med mindst 8 timer årligt pr. part. Interessetimer kan lægges af
parten eller familie medlemmer.
Interessetimer er deltagelse i bestyrelsesarbejde, udvalgsarbejde, hjælp ved stævner, hjælp ved
arbejdsdage arrangeret af bestyrelsen, eller andre aktiviteter på BAL igangsat af et udvalg eller bestyrelsen.
Såfremt den enkelte pensionær eller part ikke deltager med mindst ovenstående interessetimer betales
årligt 200 kr. pr. time som ikke er udført.
Forslag 2:
Det forventes at medlemmer af BAL deltager med interessetimer til fx bestyrelsesarbejde, udvalgsarbejde,
hjælp ved stævner, hjælp ved arbejdsdage arrangeret af bestyrelsen, eller andre aktiviteter på BAL igangsat
af et udvalg eller bestyrelsen for
 at der kan afholdes aktiviteter til glæde for klubbens medlemmer
 at der afholdes stævner, hvor indtægten går til forbedringer af forhold
 at der afholdes stævner der medvirker til at holde priserne på opstaldningslejen og rideskolen
nede
De medlemmer af BAL som deltager med interessetimer kan starte til klubbens egne stævner gratis,
såfremt der er deltaget med mindst 4 interessetimer på stævnet. Ryttere der starter ved BAL’s egne
stævner forpligtiger sig til at hjælpe under stævnet. Sker dette ikke, kan rytteren ikke deltage i BAL’s
championat jf. championat regler.
Det gøres i meget større grad synligt
 hvad indtægten fra stævnerne har været og hvad pengene går til
 hvordan indtægten er medvirkende til at holde priserne nede
 hvilke aktiviteter der har været afholdt, hjælpere takkes, og i særlige tilfælde belønnes
Aktiviteter hvor der ikke findes tilstrækkeligt med hjælpere, og der derved lægges et urimeligt stort arbejde
hos få, aflyses.
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Ad 6 –Valg af formand
Ingen medlemmer har inden for tidsfristen indgivet ønske om at opstille

Ad 7 –Valg af kasserer
Julie Bjerg Hynne genopstiller

Ad 8 –Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Mette Gade(pensionær), genopstiller som bestyrelsesmedlem, alternativt suppleant
Ann Lyngberg Mortensen (pensionær), genopstiller som bestyrelsesmedlem
Camilla Jellesmark (rideskole), genopstiller som bestyrelsesmedlem
Pernille Knudby Skude(pensionær), genopstiller som bestyrelsesmedlem, alternativt suppleant.
Sidse Schøler (rideskole), genopstiller som bestyrelsesmedlem
Katrine Brinch Mohr, opstiller som bestyrelsesmedlem
Øvrige medlemmer i bestyrelsen: Alex Frankel, pensionær (ikke på valg)

Ad 9 -Valg af 2 juniorrepræsentanter:
Ingen medlemmer har indenfor tidsfristen indgivet ønske om at opstille

Ad 10 -Der er valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Ingen medlemmer har indenfor tidsfristen indgivet ønske om at opstille

Ad 11 – Eventuelt

Vel mødt
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

