Generalforsamling i Bramming Rideklub
Torsdag d. 1.10.20

kl. 19.00

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2019.
Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag 2020.
Fastsættelse af kontingent.
Behandling af indkomne forslag.
Vedtægtsændring
7. Valg til bestyrelsen (2-årig).
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen (1-årig).
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
Ad 6.) Forslag indkommet fra Bestyrelsen. Vores pengeinstitut har meddelt at vores
vedtægter skal ændres for at vi fortsat kan oprette og godkende egne betalinger.
Følgende tekst foreslås tilføjet §13:
Dispositionsbegrænsninger i foreningens vedtægter er ikke til hinder for, at der kan
oprettes Online Banking eller lignende til foreningen. Brug af Online Banking sker på
foreningens eget ansvar, og banken kan i den forbindelse ikke påse og dermed
heller ikke holdes ansvarlig for, om de ovenfor nævnte begrænsninger i
dispositionsretten overholdes.
Ad 7. og 8.) Bestyrelsen består pt. af:
•
•
•
•
•
•
•

Formand Christina Vedel-Birch Andersen (ikke på valg)
Næstformand vakant (på valg)
Kasserer Tina Prahl Jørgensen (på valg, modtager ikke genvalg)
Menigt medlem Britt Naldahl Lynnerup (på valg, modtager genvalg)
Menigt medlem Irene Poulsen (ikke på valg)
1. suppleant/sekretær vakant (på valg)
2. suppleant vakant (på valg)

Christina Vedel-Birch Andersen er oprindelig valgt ind som 1. suppleant, men trådte
ind i bestyrelsen i stedet for Jette Rasmussen, der efter eget ønske trådte ud af
bestyrelsen tidligere på året. Christina sidder derfor Jettes valgperiode ud indtil

generalforsamlingen i 2021. Majbrit Gadeberg Josefsen trådte ud af bestyrelsen da
hun blev ansat som staldansvarlig. Mette Eskildsen blev ved sidste
generalforsamling valgt ind som 2. suppleant, men er siden stoppet som medlem i
Bramming Rideklub.
Der skal således vælges 3 kandidater til bestyrelsen og 2 suppleanter. Er der ikke
flere kandidater end 3 til bestyrelsen vælges disse ved fredsvalg. Det vil sige, at de
vælges ind uden at der stemmes om det. Er der flere kandidater end 3, stemmes der
ved udfyldelse af stemmeseddel på generalforsamlingen. Valg af suppleanter
foregår umiddelbart efter valg til bestyrelsen og er der 2 kandidater vælges disse ved
fredsvalg, dog skal der stemmes om hvem der skal være 1. suppleant og hvem der
skal være 2. suppleant. Er der flere kandidater end 2 stemmes der om hvem der skal
vælges ind.
Alle der er medlemmer af Bramming Rideklub eller forældre til et medlem kan stille
op og stemme jf. vedtægterne. Ansatte i Bramming Rideklub kan dog ikke stille op
og det kan deres ægtefæller heller ikke.
Alle kandidater der stiller op til valg opfordres til at præsentere sig selv på Bramming
Rideklubs Facebook side i ugen op til generalforsamlingen. Skriv gerne lidt om dig
selv, din baggrund og din motivation for at ville deltage i bestyrelsesarbejdet og om
du stiller op til bestyrelsen eller som suppleant. Der bliver også mulighed for på selve
generalforsamlingen at præsentere sig.
Vi håber, at mange vil møde op og gøre deres stemme gældende og komme med
gode ideér til bestyrelsens kommende arbejde. Bliver vi flere end det tilladte antal
siddende i rytterstuen tager vi stole med ud i stalden eller i hallen (hvis ikke den er
optaget).
Overvejer du om bestyrelsesarbejdet kunne være noget for dig og har du
spørgsmål/brug for en snak, så er du meget velkommen til at tage fat i en af
bestyrelsens medlemmer. Når du har taget beslutning om at stille op som kandidat,
så giv venligst besked til formanden senest d. 30.09.2020, så denne kan få en
fornemmelse af om der skal foretages afstemning på generalforsamlingen og i så
fald forberede denne. Ønsker du først at stille op på generalforsamlingen er dette
selvfølgelig også en mulighed.
Vel mødt, hilsen Bestyrelsen

