Referat af generalforsamling for Haslev Køre- og Rideforening
Lørdag den 12. januar 2019
1. Valg af dirigent
o

Jørn Rise, foreslået af bestyrelsen, blev enstemmigt valgt

2. Formanden aflægger beretning
o

Lea fremlagde sin beretning om aktiviteter i klubben i 2018. Beretningen blev taget
til efterretning. Beretningen kan læses på HKR-nyt.dk.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
o

Betina fremlagde regnskabet, der viste et overskud på kr. 35.830,71. Betina
gennemgik de væsentligste poster på regnskab, herunder sponsorindtægter,
modtagne tilskud, køb af 5 PC’ere til resultat indtastninger samt øvrige større
poster. Regnskabet blev herefter godkendt. Regnskabet kan ses på HKR-nyt.dk.

4. Fastsættelse af kontingent 2020
o

Bestyrelsen foreslog at kontingentet fastholdes uændret. Forslaget blev vedtaget.

5. Behandling af indkomne forslag
o

Bestyrelse havde stillet forslag om 2 vedtægtsændringer. Den ene var en ændring
til formuleringen omkring reduktion i kontingent ved indmeldelse efter 1. oktober
(§7), den anden var en ændring, der vedrører tidspunktet for afholdelse af
generalforsamlingen (§11). Bestyrelses forslag blev begge vedtaget.

6. Valg af bestyrelse
o

På valg var: Lea Weisdorf, Jill Melby, Kristine Friis Kjær og Michelle Kolding Larsen.
De blev alle 4 genvalgt. Herudover blev Rikke Tylak Grønskov nyvalgt til
bestyrelsen, således at bestyrelsen nu består af 8 medlemmer.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
o

På valg var: Nancy Melby, Lea Dinesen, Jørn Rise og Mia Nielsen. Alle 4 blev
genvalgt.

8. Valg af juniorrepræsentanter
o

På valg var: Olivia Dinesen, Victoria Boesen og Jasmin Jensen. Olivia blev
genvalgt. Da Victoria og Jasmin ikke var tilstede, følger Lea op med dem.

9. Valg af to revisorer samt revisorsuppleant
o

På valg var: Peder Hastrup og Jørn Duhn. Begge blev genvalgt. Der blev ikke valgt
nogle suppleanter.

10. Eventuelt

o Vi skal som bekendt afholde DM for J/Y-rider i Military til august, som 2-dages
stævne. Vi kommer til at skulle bruge mange hjælpere og der vil blive nedsat et
udvalg. Hvis nogen har ideer til forskellige tiltag som f.eks. Fest, Indmarch eller
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lignende, vil vi meget gerne have input, så vi kan gøre det til en festlig og særlig
begivenhed for J/Y-riders.

o Vi prøver i år et nyt tiltag på hjælperfronten. Vi etablerer en Hjælper-rangliste, hvor 1
times arbejde for HKR giver 1 point og vinderen vil blive belønnet godt. Der kommer
mere om dette på hjemmesiden.

o Vi har været så heldige, at vi, i 2019, har fået bevilget 63.000 kr. fra Faxe Kommune
til renovering af vinduer og døre i klubhuset/kiosken.

o Der var spørgsmål til om alle klasser til august stævnet vil blive afviklet over 2 dage
og svaret til dette er ja. Der vil være dressur og terræn om lørdagen og springning
om søndagen. Det er ikke hverken praktisk eller økonomisk hensigtsmæssigt at
afvikle nogle klasser på 1 dag og andre på 2 dage.
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