Referat af generalforsamling for Haslev Køre- og Rideforening
Lørdag den 11. januar 2020
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 2019. 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 underskud på kr. 42.736,42. Betina
gennemgik de væsentligste poster på regnskab, herunder de større investeringer i
klubhus, container til terrænbane og øvrige baner. Tilskud til disse forventes først i
2020. Revisor Peder Hastrup knyttede også kommentarer til regnskabet og roste for
detaljeret bogføring, så det er let for revisor at se, hvad posterne indeholder.
Regnskabet blev herefter godkendt. Regnskabet kan ses på HKR-nyt.dk.

4. Fastsættelse af kontingent 2021
o

Bestyrelsen foreslog at kontingentet hæves med 50 kr. for alle medlemmer, da vi
mister ca. 20.000 kr. pr. år i lokaletilskud fra Faxe Kommune. Forslaget blev
enstemmigt vedtaget og kontingenterne for 2021 er således 400 kr. for juniorer
(under 18 år), 400 kr. for U25 (18-24 år) og 500 kr. for seniorer.

5. Behandling af indkomne forslag
o

Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse
o

På valg var: Betina Christensen, Louise Hededam Ottenheim, Elizabeth Suhr og
Rikke Tylak Grønskov. De blev alle 4 genvalgt.

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. Olivia blev genvalgt. Dahlia Weisdorff, Tilde Hededam
Ottenheim og Nicoline Bohn Jacobsen blev nyvalgt.

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 Betina trækker sig fra Kiosk udvalget, der således skal have nye kræfter. Vi vil
gerne have et udvalg på 3-4 personer, som kan dele opgaverne imellem sig, så der

Side 1 af 2

ikke ligger for meget på den enkelte. Lea Dinesen og Birte Nielsen har sagt ja til at
være en del af Kiosk-udvalget, men vi håber der er et par stykker mere, der vil
deltage i dette vigtige arbejde. Hvis I skulle have lyst, så kontakt Lea Weisdorff eller
Lea Dinesen.
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