Referat af generalforsamling tirsdag den 19. april kl. 18.30
Referat :
Ole Rosdahl valgt som dirigent af forsamlingen
Alle indkaldelser er udsendt til tiden.
Formandens beretning
Gennemgang af overordnet regnskab af SB – resultat for 2015: minus 5.000 kr.
Regnskabet blev godkendt
Kontingent foreslås uændret af bestyrelsen – hvilket blev godkendt
Behandling af indkomne forslag:
Første forslag stillet af datter til Camilla Ebdrup - Se nedenfor. Andet ændringsforslag er fremsat
af bestyrelsen – se neden for. Ingen af forslagene blev vedtaget. Hvis forældre ønsker
indflydelse er der mulighed for at melde sig ind i GEK som passivmedlem.
Der skal gøre opmærksom på denne mulighed, da forældre i rideskolen måske ikke er klar over
denne mulighed.
Præsentation af de medlemmer som opstiller til bestyrelsen.
Mixi flest stemmer
3 medlemmer har fået lige mange stemmer – så om-stemning på 3 opstillede – Kirsten, Hanne
og Brigitte.
Kirsten og Hanne er stemt ind.
Birgit er suppleant og ikke på valg
Opfordring til bidrag i div. udvalg både blandt unge og voksne.
Stævneudvalget er blevet beriget med Majbritt Pedersen, men mangler desperat
dressurrepræsentant!
Sponsorudvalg – formand er Nina Kruuse, medlemmer Pernille Dybkjær og Charlotte Skousen.
Byggeudvalget blev tilført 2 nye medlemmer Annette Würtzen og Annette Egholm.
Revisor er genvalgt.
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Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleant til bestyrelsen.
8. Valg af medlemmer til diverse udvalg.
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Bemærk, at der ifølge vedtægternes § 11 ikke kan stemmes ved fuldmagt.
Bestyrelsens bemærkninger til dagsorden:
Ad 1. Bestyrelsen foreslår, at Ole Rosdahl vælges til dirigent.
Ad 3. Regnskabet eftersendes.
Ad 4. Kontingenterne reguleres ikke - se dog bestyrelsens forslag ad pkt. 5.
Ad 5. Der er fremsendt 1 forslag fra et medlem. Bestyrelsen stiller et ændringsforslag.
Forslagene kræver en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer, da begge forslag kræver
vedtægtsændring.
Laura Jo Ebdrup, mellem/springhold fredag, repræsenteret ved Camilla Ebdrup:
"Jeg vil gerne stille forslag om, at forældre med børn i rideskoleafdelingen kan stemme på
vegne af deres børn eller børnene selv kan stemme, selvom de er under 18 år. Jeg er bekendt
med, at det kræver en ekstraordinær generalforsamling, men fik sidste år oplyst, at forslaget
skulle stilles til den ordinære generalforsamling. Jeg stiller dette forslag, da jeg føler, at der er
en stærk forvridning i de beslutninger der tages qua meget få rideskolebrugere er
stemmeberettigede selvom indtægterne fra rideskoleundervisning udgør en stor procentdel af
de samlede indtægter hos GEK."
Bestyrelsen støtter delvist forslaget om, at forældre kan stemme på vegne af deres børn.

Dog mener bestyrelsen - for at sikre en vis tilknytning til klubben - at forældre/værger til børn
under 18 år, der er aktive medlemmer af GEK, kan betale 100 kr. årligt som passivt
forældremedlemskab.
Der kan maksimalt tilmeldes én voksen pr. barn til det passive forældremedlemskab.
I øvrigt gælder vedtægterne, hvilket bl.a. indebærer, at voksne på passivt forældremedlemskab
har sikret sig stemmeret ved generalforsamlinger efter 6 måneders medlemskab.
Bestyrelsen foreslår følgende ændring af vedtægternes § 4, 1. pkt:
”I rideklubben kan optages senior (+25 år)-, ungdoms (19-24 år)- og juniormedlemmer (0-18 år).
Derudover kan forældre/værger til børn under 18 år, der er aktive medlemmer af GEK, optages
med et passivt forældremedlemskab. Der kan maksimalt tilmeldes én voksen pr. barn til det
passive forældremedlemskab”.
Ad 6. Se bilag 1 med oversigt over bestyrelsesmedlemmer på valg og nye kandidater
Ad 8. Se bilag 2 med oversigt over udvalg i GEK
Bilag 1. Oversigt over bestyrelsesmedlemmer på valg og opstillede kandidater
Bestyrelsesmedlemmer på valg:




Camilla Lindegaard, sekretær, genopstiller ikke
Kirsten Bjørklund, bestyrelsesmedlem, genopstiller
Michala Troels-Smith, bestyrelsesmedlem, genopstiller

Kandidater, der ønsker at opstille til bestyrelsen:
Hanne Friberg, medlem og pensionær
 Nina Kruse, passivt medlem og mor til pensionær
 Brigitte Bang, passivt medlem og mor til pensionær
 Ann-Cristin Tømmerbakken, medlem og rider på rideskolen
 Klaus Harder, medlem og rider på rideskolen


Bilag 2. Oversigt over udvalg i GEK






Kommunikations/juniorudvalg
Rideskoleudvalg
Byggeudvalg
Sponsorudvalg
Stævneudvalg

