
Referat fra generalforsamling d. 28/2-2013
Til stede: Charlotte, Mai, Mette, Dorte, Anne-Louise, Pia B., Pernille, Naja, Iza, Pia R., Marianne, 
Susanne B., Karin, Veronica, Lena, Julie, Tina, Christina, Sanne.

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

◦ Forslag til vedtægtsændringer stillet af bestyrelsen 
◦ Forslag om stiftelse af et sponsorudvalg

6. Valg af formand

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

◦ Trine er på valg - modtager genvalg
◦ Mai er på valg - modtager genvalg
◦ Sanne er på valg - modtager ikke genvalg

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

9. Valg af formand for juniorudvalget

10. Valg til øvrige udvalg

11. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant

12. Eventuelt

Ad 1: Pernille blev valgt som ordstyrer.

Ad 2: Charlotte fremlagde bestyrelsens årsberetning. 

Ad 3: Mai fremlagde klubbens årsregnskab. Underskuddet fra 2011 er blevet vendt til et flot 
overskud i 2012. Det reviderede regnskab blev godkendt.

Ad 4: Det blev diskuteret, hvorvidt det ville være hensigtsmæssigt at sætte kontingentet ned, da 
klubben ligger lidt højt i forhold til de omkringliggende klubber.
Det blev foreslået, at kontingentet nedsættes til 250 kr. pr. halvår.

Ad 5a:Karin fremlagde bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Alle punkter blev vedtaget uden 
kommentarer.



Ad 5b:Forslag fra medlemmerne: Ændring af navn fra Rosenholm og Omegns Rideklub af 2005 til 
Rosenholm Rideklub. Hvis navneændringen godkendes af Dansk Rideforbund, skal det 
herefter vedtages på en ekstraordinær generalforsamling som vedtægtsændring.

Ad 5c: Det blev vedtaget, at der stiftes et sponsorudvalg pr. dags dato.

Ad 6: Charlotte genvalgt som formand.

Ad 7: Trine og Mai blev genvalgt. Christina blev valgt.

Ad 8: Pia B. blev valgt som 1. suppleant og  Pia R. som 2. suppleant.

Ad 9: Pia B. blev valgt som formand for juniorudvalget. Annika blev valgt som næstformand.

Ad 10:Anne-Louise blev valgt som formand for sportsudvalget. Øvrige medlemmer af 
sportsudvalget er Marianne, Julie, Mai, Mette og Pia R.

Følgende blev valgt til sponsorudvalget: Mai, Julie, Anne-Louise og Pernille.

Ad 11: Frederik Nielsen og Jens Anders Olsen blev genvalgt som revisorer. Gert Andersen blev 
genvalgt som revisorsuppleant.

Ad 12:1) Budget for år 2013 kan rekvireres hos kassereren.

2) Referater fra bestyrelsesmøder samt udvalgsmøder sendes til webmaster Anne-Louise.


