Vemmelev, den 03/02 - 2019

Referat af generalforsamling
Søndag den 03/02-2019 kl. 11 i Cafeteriet, Præstemarksvej 4, Vemmelev
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
Kirsten Johnsen er valgt som dirigent
Skrållan Arndt er valgt som referent
2. Formanden aflægger beretning
Beretning er vedhæftet referatet
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
Regnskabet godkendes af forsamlingen
4. Fastsættelse af kontingent for 2019
Kontingentet fastholdes
5. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
6. Forslag til vedtægtsændringer. Se vedlagte bilag.
Alle forslag til vedtægtsændringer er godkendte af forsamlingen.
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
Følgende er valgt til bestyrelsen
Mette Larsen
Gitte Frausing
Rikke Madsen
Sussi Grejø
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
På valg er:
Mette Meyer: Ønsker genvalg
Mette Meyer og Stinne Sørensen er valgt som suppleanter
9. Valg af juniorrepræsentanter og junior suppleanter
Laura Christensen og Benedicte Larsen er valgt som juniorrepræsentanter
Nathalie Frausing og Julie Jørgensen er valgt som junior suppleanter
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Jan Olsen og Henriette Olsen er valgt som revisorer.
Maria Schiøtt er valgt som revisorsuppleant.
11. Uddeling af vandrepokaler og ”små” pokaler
12. Eventuelt

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.

Formandens beretning
Når jeg tænker på MBRK som klub, så er jeg glad. Klubben har eksisteret i rigtig mange år og har
gjort det godt. Vi er en klub, der kun drives af frivillige, der lægger rigtig meget tid og energi i at
afholde forskellige arrangementer og stævner, som er inden for egne rækker, men også for ryttere
udefra.
På mange måder går det godt i klubben og for vores medlemmer. Jeg er stolt over at være en del af
MBRK, og jeg er glad for alle de søde og rare mennesker, jeg møder, når jeg færdes på her på
stedet, samt når vi afholder stævner. Vi er en klub, som andre også lægger mærke til, og det giver
god energi.
Jeg synes, der er god harmoni i vores gruppe af unge mennesker. I det hele taget er det vigtigt med
god stemning. Når vi fortæller om MBRK rundt omkring, så husk at pral lidt. Fortæl om alle de gode
ting der sker her. Det er bare nemmere og at drive en klub, når stemningen er så positiv, og man rider
på en bølge.
Vi har i årets løb haft en del aktiviteter, blandt andet:
Vores store dressur C stævne i januar, som altid er rigtig godt besøgt fra hele Sjælland, og ryttere fra
Fyn ved også, hvad vi står for her i klubben.
Udendørs C stævne i dressur med individuelle distriktsmesterskaber
2 D stævner i dressur
1 udendørs C stævne i spring med ca. 350 startere
Vores faste oktober C springstævne med ca. 400 startere fra hele Sjælland
3 D stævner i spring
2 rideskole stævner med mesterskaber
Rid for dommer kursus med rigtig stor opbakning
Hyggeaftener med overnatninger
Striglekurser
Forældre dag
Stor og lille ride lejer hvor vi kan holde prisen nede da alle jer frivillige stiller op og hjælper med at
lave mad osv., netto i Vemmelev der sponsorerede frugten, så det ikke kun var slik og kage.
Sommerfest
Fastelavn
Juletræsfest og
Julefrokost
Vi bliver nødt til at oplyse om, at vi i bestyrelsen har opsagt lejemålet med Niels Jensen pr. 31.12
2019 med henblik på genforhandling. Dette har vi gjort, da det i dec. 18 så skidt ud med den
fremtidige økonomi pga. det faldende tilskud fra Slagelse kommune. Vi kan så endnu en gang (denne
gang med stor glæde og lettelse) oplyse, at Slagelse kommune er kommet frem til, at det, de
besluttede i 17 om nedsat lokaletilskud, var en dårlig ide. De har i den sammenhæng besluttet at rulle
reglerne om nedsat lokaletilskud tilbage igen.
Endvidere kan vi så oplyse, at bestyrelsen ikke kommer til at genforhandle den nye kontrakt med
Niels Jensen, men der imod med Mie Thysbjerg Nordentoft, da der vil ske et generationsskifte.
Bestyrelsen vil selvfølgelig se frem til samarbejdet med Mie.

Det er super dejligt, at vi har så stor opbakning til alle vores arrangementer. Samtidig vil jeg gerne
sige en enorm stor TAK til alle jer, der har givet en hjælpende hånd - uanset hvilket arrangement,
antal timer eller hvilken opgave I har hjulpet med.
Jeg vil dog stadig opfordre alle til at hjælpe bare en lille smule, da det hele vil være lidt lettere, hvis vi
løftede i flok. Om du kan hjælpe i cafe, skrive ved et dressurstævne, stå på banen til spring, søge et
legat eller hvad det nu kan være, vil vi altid byde det velkomment.
Vi har haft vores ryttere ude og sætte MBRK på landkortet både i hele Danmark og i udlandet
Katrine Nadia Sørensen og Frederikke Ugleholt var til landsdelsfinalerne, hvor de vandt deres pas de
deux
Lonny Haupt har været med i dyrehaven og ride hubertusjagten
Rideskolemesterskab i spring blev afholdt Anthonia Christensen vandt
Og rideskolemesterskab i dressur vandt Johanne Sørensen begge to på Samson
Klubmesterskaber i spring og dressur
Spring for hest blev Mette Meyer klubmester
Dressur pony Kathrine Nadia Sørensen klubmester
Dressur for hest blev Annika Løvmose Holm klubmester
Pernille Tribler har været til nordiske mesterskaber, hvor hun vandt sølv for seniorhold og individuelt
bronze som bedste dansker.
Hun har deltaget i VM for ungheste for både 5 og 6 års heste.
Været udtaget til det store springstævne i Falsterbo samt flere sejre og placeringer nationalt og
internationalt
Tine Rise, en af vores para ryttere har vundet bronze til DM for 2. år i træk. Hun vandt også
sjællandsmesterskabet og ikke mindst er Tine netop i denne weekend inviteret til træningsweekend
sammen med A landsholdet i para dressur
Stort tillykke til vores dygtige ryttere.
Beløbet på kontoen er steget igen fra sidste år. Hvilket er dejligt, så kan der blive mulighed for at lave
flere arrangementer med en mindre egenbetaling for klubbens medlemmer. Der kommer lidt mere om
økonomi fra Kira senere.
Slutteligt vil jeg her sige tak til vores sponsorer der altid stiller op med gave, frugt og andet vi har brug
for.
Alle herunder passive medlemmer, forældre ryttere og alle jer der bare har lyst til at hjælpe i er guld
værd for klubben, så tusinde tak for jer. Vi kan altid bruge en sponsor mere, så kender du nogen, der
kunne være interesseret, så giv os endeligt et vink. Husk græsset er ikke altid grønnest hos naboen.
Det er grønnest, der hvor det vandes. Og vi vander vores græs, for vi vil gøre meget for, at vores
medlemmer er glade for at komme her i klubben. Tak for året der gik. Vi er godt i gang med 2019, og
vi glæder os til resten af året. Må det blive et fantastisk et af slagsen!

