Generalforsamling i Bramming Rideklub
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Bramming Rideklub
Torsdag d. 21 marts 2013 kl. 19.00
Rytterstuen, Fiskerivej 5b, Bramming.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent og referant
Formandens/Bestyrelsens beretning for 2012
Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2012 til godkendelse
Budget 2013
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag til dagsordenen
Valg af bestyrelsesmedlemmer
3 nye bestyrelsmedlemmer er valgt ind på bestyrelsmødet d. 12. februar iht. Punkt 8
I referat fra sidste år til Generalforsamlingen. Indføres i vedtægterne.
Annemette – Modtager ikke genvalg. Jørn Iversen – Modtager ikke genvalg.
I stedet er følgende tiltrådt i bestyrelsen: Karsten Nielsen, Pernille krog og Jette
Rasmussen og Katrina Gissemann
8. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal sendes til Jørn Iversen Ji@ti-gulv.dk senest 2 uger før
generalforsamlingen.
Den endelige dagsorden samt bilag offentliggøres senest en uge før generalforsamlingen på
Bramming Rideklubs hjemmeside www.bramming-rideklub.dk.

Uddrag fra vedtægterne vedr. generalforsamling
§ 8 Ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes inden
udgangen af marts måned.
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.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel med opslag på Bramming Ridecenter, og på hjemmeside.
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen ved formanden senest 2
uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag der er rettidigt indsendt skal optages på dagsordenen.
Senest en uge før generalforsamling skal indkomne forslag, dagsorden for generalforsamlingen og det reviderede regnskab
bekendtgøres ved opslag.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig i alle henseender uanset de remmødtes antal.

