Ordinær generalforsamling i Møllebakkens Rideklub.
Søndag d. 1. Maj klokken 10 i Cafeteriet, Præstemarksvej 4, Vemmelev.
Dagsorden/referat
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent Helle S Madsen generalforsamlingen bliver kendt lovlig indkaldt og fortsætter
referent Mette Christensen
2. Bestyrelsen aflægger beretning
Bilag vedlagt.
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
regnskabet bliver fremlagt af Marlene Løkkegaard fra bestyrelsen
Klubbens indtægter er afhængig af stævner, cafeterier salg, tilskud fra kommunen m.m.
Udgifter, bla til husleje.
Regnskabet har i år givet udfordringer, da der mangler bilag, samt at der fra 2020
mangler bogføring af noget af huslejen. Det overføres så det fremgår af regnskabet i 2021,
og det medføre et underskud.
Vi har ansøgt kommunen om vi evt på efterbevilling kan få tilbagebetalt manglende tilskud.
da der tidligere er blevet søgt for lidt, kan vi få en efterbevilling, vil underskudet blive det
mindre.
Der er fejl og mangler i regnskabet for 2020, måske også 2019 det bliver fremlagt den nye
bestyrelse, at gå til bunds i de uregelmæssigheder der er i tidligere regnskaber.
spørgsmål ang bestyrelsesansvarsforsikring.
Der er ikke en bestyrelsesansvarsforsikring og nu hvor vi går ud af året med underskud, kan
der heller ikke tegnes en sådan.
Det er ikke sådan at klubben ikke kan betale de regninger der står, men underskuddet er på
baggrund af tidligere års regnskab. der er penge på kontoen.
Det bliver tydeliggjort for forsamlingen og gennemgået at der er penge og ingen skyldige ting
så en ny bestyrelse har økonomi at arbejde med
4. Fastsættelse af kontingent for 2023
Det er bestyrelsens forslag at kontingentet, bliver som nuværende.
aktiv medlem 350,- passiv medlem 150,- Rideskoleelever 200,5. Behandling af indkomne forslag
- Ingen forslag indgivet
6. Valg til bestyrelsen - på valg er:
Der er 8 der melder sig, der skal vælges 7 derfor bliver der delt stemmesedler ud til alle
stemmeberettigede, ud fra stemmeresultatet fordeles det sådan at 4 medlemmer er valgt for
2 år og 2 bestyrelsesmedlemmer er valgt for 1 år, for at sikre, at det ikke er hele bestyrelsen
der fremover er på valg samtidig.

Ny bestyrelse er:
- Malene Løkkegaard 2 år
- Anja Christensen 2 år
- Lissi Christensen 2 år
- Maria Jensen 1 år
- Jeanette Hansen 1 år
- Stine Bach Simonsen 1 år
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
- Tina Østerberg
8. Valg af junior repræsentanter og junior suppleant
- Julie fortsætter derudover vælges
- Kamma Boye, Alberte Obling, Caroline Molander Wacherhausen, Karen
Kærsgaard, Celina Juliane Nordli Stadheim. Philippa Wincentz, Amalie Winther
9. Valg revisor og evt. revisor suppleant
- Gitte Frausing vælges til revisor
- Helle Rosenkilde Larsen revisor suppleant
10. Uddeling af vandrepokaler og ”små” pokaler alle pokaler blev uddelt til de fremmødte
11. Eventuelt
Kubben har som udgangspunkt de udvalg, hvor der er folk der har lyst til at sidde og lave
forskellige aktiviteter i klubben.
Nye udvalg efter generalforsamlingen:
C stævneudvalg dressur: Gitte Marlene Hansen, Joan Thysbjerg Jensen,
Springudvalg:
Stævneudvalg andre stævner end C Joan Thysbjerg Jensen, Mette Meyer ( Dressur D)
Cafeteria Udvalg: Birgitte Boye, Lonni Mia Jensen, Anya Hedengran,
Aktivitetsudvalg: Minna Rygaard, Britt Winberg, Louise Schlichting, Lonni Mia Jensen, Joan
Thysbjerg Jensen, ANN- Cecilie Wacherhausen, Tina Marie Østerberg, Gitte Gadegaard
Larsen
Kontakt oplysninger på alle medlemmer i div udvalg er afleveret til den nye bestyrelse
Ryttermærker er ikke et krav længere og undervisningen foregår virtuelt. det er på
tegnebrættet om Møllebakken evt kan lave sin egen version

