Referat af generalforsamling for Haslev Køre- og Rideforening
afholdt elektronisk den 21. marts 2021 (grundet COVID-19)
1. Valg af dirigent
o

Jill Melby, foreslået af bestyrelsen, blev enstemmigt valgt

o

Beretningen var fremsendt til alle sammen med indkaldelsen. Beretningen blev

2. Formanden aflægger beretning
taget til efterretning. Beretningen kan læses på HKR-nyt.dk.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
o

Regnskabet var fremsendt til alle sammen med indkaldelsen. Der var ingen
spørgsmål til regnskabet. Regnskabet blev godkendt. Regnskabet kan ses på HKRnyt.dk.

4. Fastsættelse af kontingent 2022
o

Bestyrelsen foreslog at kontingentet bibeholdes uændret. Forslaget blev
enstemmigt vedtaget.

5. Behandling af indkomne forslag
o

Bestyrelse foreslog en vedtægtsændring som med følgende ordlyd:

Ændringen vedrører punkt 10 i vedtægterne, og er herunder markeret med fed
skrift:
Nuværende punkt 10:

10) Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde.
Prokura meddeles to i forening f.eks. formand/næstformand/kasserer, der er bemyndiget til at
underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er en
følge af generalforsamlingsbeslutninger, som er truffet herom medfør lovens §11. Der må ikke
meddeles eneprokura.

Bestyrelsen ønsker det ændret til:

10) Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde.
Prokura meddeles to i forening f.eks. formand/næstformand/kasserer, der er bemyndiget til at
underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er en
følge af generalforsamlingsbeslutninger, som er truffet herom medfør lovens §11. Der må ikke
meddeles eneprokura.
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.
Begrundelsen for ændringen er et krav fra vores bank, da det ikke er muligt have online banking
(Netbank) med den nuværende formulering

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Der var ikke yderligere indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse
o

På valg var: Kristine Friis Kjær, Michelle Kolding Larsen, Jill Melby og Lea Weisdorf.
De blev alle 4 genvalgt.
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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

Olivia Dinesen udtræder grundet alder og på valg som suppleant var Nicoline Bohn
Jacobsen. Nicoline blev genvalgt. Juniorrepræsentanterne er nu Dahlia Weisdorf og
Tilde Hededam Ottenheim med Nicoline Bohn Jacobsen som suppleant.

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 Bestyrelsen konstituerede sig som følger:


Formand: Lea Weisdorf



Næstformand: Kristine Friis Kjær



Kasserer: Betina Christensen



Sekretær: Jill Melby

o Der var ros til bestyrelsen for det store arbejde, der blev lagt i 2020 under de
vanskelige forhold med Corona.

o Der var ikke yderligere under eventuelt.

Som referent:

Jill Melby
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