Vemmelev, den 9/1 2019

Indkaldelse til generalforsamling
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Møllebakkens Rideklub
Søndag den 3/2 kl. 11 i Cafeteriet, Præstemarksvej 4, Vemmelev
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formanden aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent for 2019
5. Behandling af indkomne forslag
6. Forslag til vedtægtsændringer. Se vedlagte bilag.
7. Valg til bestyrelsen - på valg er:
Kira Sørensen: Ønsker ikke genvalg
Dorthe Lyngholm: Ønsker ikke genvalg
Pernille Ugleholdt: Ønsker ikke genvalg
Lonny Haupt ønsker at udtræde af bestyrelsen
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
På valg er:
Mette Meyer: Ønsker genvalg
9. Valg af juniorrepræsentanter og junior suppleanter
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
11. Uddeling af vandrepokaler og ”små” pokaler
12. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før
generalforsamlingen. Indkomne forslag samt bestyrelsens forslag lægges på Facebook og på hjemmesiden.
Medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent. Betalende junior-medlemmer er valgbare
juniorrepræsentanter.
Kontingent for 2019 er:
Aktivt medlem: 350 kr. - Passiv medlem: 150 kr. - Rideskoleelev: 200 kr.
Kontingentet skal indbetales via Place2book (se link på mbrk.dk)
Husk at medbringe kvittering for betalt medlemskontingent til generalforsamlingen, hvis du ønsker at gøre brug af din
stemmeret.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Forslag til vedtægtsændringer i MBRK.
§7
Medlemskontingentet for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og
forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.
For alle medlemmer opkræves medlemskontingentet helårligt forud og er forfalden til betaling den 31.
januar. Medlemmer, der indmeldes efter 1. juli, betaler halvt kontingent. Er kontingentet ikke betalt
senest 3 måneder efter forfaldsfag, kan medlemmets rettigheder ophøre og vedkommende kan kun
optages på ny mod betaling af restance samt kontingent påløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet
sted.
Forfalden kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder.
Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt og som heller ikke har betalt
senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.
Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor
generalforsamlingen.
Ændres til
§7
Medlemskontingentet for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og
forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.
For alle medlemmer opkræves medlemskontingentet helårligt forud og er forfalden til betaling den 31.
januar. Medlemmer, der indmeldes efter 1. september, betaler halvt kontingent. Er kontingentet ikke
betalt senest 3 måneder efter forfaldsdag, kan medlemmets rettigheder ophøre og vedkommende
kan kun optages på ny mod betaling af restance samt kontingent påløb, indtil lovlig udmeldelse har
fundet sted.
Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder.
Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt og som heller ikke har betalt
senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.
Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor
generalforsamlingen.

§8
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år.
På generalforsamlingen vælges en bestyrelse på 7 medlemmer, samt 2 suppleanter.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Juniorerne alene vælger 2 juniorrepræsentanter samt 2 juniorsuppleanter. De valgte må ikke være
fyldt 18 år i det år. Hvor de vælges.
Der afgår hvert år henholdsvis 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 juniorrepræsentant samt 1
juniorsuppleant, første gang ved lodtrækning.
I tilfælde af vakance for formand eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i
bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste
generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som
formand.
Genvalg kan finde sted.
Ændres til

§8
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år.
På generalforsamlingen vælges en bestyrelse på 5-7 medlemmer, samt 2 suppleanter.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Der afgår hvert år henholdsvis 2 og 3 eller 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer
Juniorerne alene vælger 2 juniorrepræsentanter samt 2 juniorsuppleanter. Disse vælges for 1 år. De
valgte må ikke fylde 18 år i det år. hvor de vælges.
I tilfælde af vakance for formand eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i
bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste
generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte et antal primære udvalg. Formanden for disse udvalg skal
referere til bestyrelsen og kan efter behov deltage kortvarigt på bestyrelsesmøder.

§10
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde.
Bestyrelsen kan beslutte, at en eller flere bestyrelsesmedlemmer individuelt kan råde over klubbens
midler.
Formand og kasserer er i forening bemyndiget til at underskrive de dokumenter, om køb, salg eller
anden afhændelse samt pantsætning, som er en følge af generalforsamlingens beslutninger, der er
truffet i medfør af vedtægtens §11.
Ændres til:
§10
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde.
Bestyrelsen kan beslutte, at en eller flere bestyrelsesmedlemmer individuelt kan råde over klubbens
midler.
Formand og kasserer er i forening bemyndiget til at underskrive dokumenter på bestyrelsens
vegne.

