Generalforsamling i Bramming Rideklub
Torsdag d. 17. juni 2021

kl. 19.00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2020
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag 2021
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen (2-årig)
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen (1-årig)
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt
Ad 6.)
Der er ikke indkommet forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Ad 7. og 8.) Bestyrelsen består pt. af:
•
•
•
•
•
•
•

Formand Lars Jessen (ikke på valg)
Næstformand Irene Poulsen (på valg, modtager genvalg)
Kasserer Christina Vedel-Birch Andersen (på valg, modtager ikke genvalg)
Sekretær Stine Sølbeck (ikke på valg)
Menigt medlem Mette Tønder (ikke på valg)
1. suppleant vakant (på valg)
2. suppleant Sanne Matthiesen (på valg, modtager genvalg)

Stine Sølbeck er oprindelig valgt ind som 1. suppleant, men trådte ind i bestyrelsen i
stedet for Toke Johnsen, der efter eget ønske trådte ud af bestyrelsen i 2020. Stine
sidder derfor Tokes valgperiode ud indtil generalforsamlingen i 2022.
Der skal således vælges 2 kandidater til bestyrelsen og 2 suppleanter. Er der ikke
flere kandidater end 2 til bestyrelsen vælges disse ved fredsvalg. Det vil sige, at de
vælges ind uden at der stemmes om det. Er der flere kandidater end 2, 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/værge til et medlem kan
stille op. Ansatte i Bramming Rideklub kan dog ikke stille op og det kan deres
ægtefæller heller ikke.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem
bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer over 18 år, som ikke er i
kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Aktive
medlemmer under 18 år kan stemme, idet stemmeretten overdrages til deres
forældre/værge, såfremt denne/disse er mødt. En fremmødt person over 18 år kan
kun have en stemme, uanset at personen kan være forældre til flere aktive
medlemmer under 18 år.
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).

Vel mødt, hilsen Bestyrelsen

