GENERALFORSAMLING 27. FEBRUAR 2019
DAGSORDEN

1. Valg af stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning.
4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse.
5. Valg af bestyrelse, suppleanter, udvalg og revisorer.
Bilag 1
6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer til VNKR Ridecenter S/I.
7. Valg af fanebærer og suppleant.
Foreslås ad hoc
8. Behandling af indkomne forslag. – se bilag 2
9.Virksomhedsplan for det kommende år.
10.Godkendelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på kr. 50.- pr. halvår pr.
medlem
12..Eventuelt.

Bilag 1- Udvalg
Stævneudvalg:
Torben Ipsen – ønsker ikke genvalg
Cathrine Ingildsen
Mette Stegmann – ønsker ikke genvalg
Zenia Poulsen – ønsker ikke genvalg
Tina Hylander

Rytterstueudvalg:
Susanne Møller
Anja Gjetting

Rytterudvalg:
Lone Folkmann
Catharina Sahl-Tjørnholm
Pernille Dreier Hansen – er udtrådt

Ponyudvalg:
Anja Gjetting
Tina Hylander
Pernille Dreier Hansen – er udtrådt

Materialeudvalg:
Morten Andersen
Jacob Gjetting
Kennet Hemmingsen
Torben Ipsen
Jan Seerup
Kirsten Tjørnholm

Foreslår:
Ad Hoc BM udvalg

Bilag 2: Indkomne forslag

Forslag til VNKR´s generalforsamling onsdag den 27. Februar 2019.
Forslag: Ved friridning er der altid fortrin for springning i hal A og fortrin for dressur i hal B.

Begrundelse: Grundet øget pres på de få frispringningstimer der er afsat i aktivitetsplanen
ønskes der en mere ligelig fordeling af tid afsat til dressur kontra spring.
VNKR har to indendørs ridebaner af samme størrelse, begge med fiberbund.
Spejlene der primært benyttes ved dressurridning flyttes til hal B, hvorimod
springmateriellet befinder sig i hal A og dermed besværligt at flytte til hal B ved springning.
Som det er i dag kan dressurryttere altid være sikre på at kunne træne dressur i VNKR,
springryttere er afhængig af om der er nogen som benytter hal A og derved “blokerer” for
springning. Med ovennævnte forslag, vil mulighederne for friridning minde mere om det vi
har om sommeren.

Morten Florin Andersen
Skovhave
Kirkemøllevejen 26
3700 Rønne

