
Referat af generalforsamlingen i HYOR tirsdag d. 9. april 2019 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent 

 

Bestyrelsen foreslog Jens Thorup og han takkede ja og konstaterede at der var indkaldt rettidigt til 

generalforsamlingen 

 

2. Bestyrelsen aflægger beretning 

 

Formandens beretning er vedhæftet referatet. 

Beretningen blev godkendt af forsamlingen 

Lærke orienterede ganske kort om Jonas situation, og generelt om driften af Ridecentret læs 

nyhedsbrevet som ligger på hjemmesiden 

 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

 

Louise fremlagde regnskabet og vi kommer ud af året med et lille underskud på 4,500,- kr. som bla. 

skyldes et par aflyste stævner pga. kværke og faldende stævnedeltagelse. Der er fremgang på vores 

hold og antallet af medlemmer er stigende, vi har en pæn egenkapital og likviditeten er positiv. 

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen 

 

4. Forslag til vedtægtsændringer 

 

Ændringer er skrevet med rødt 

 

§ 4. I rideforeningen kan optages aktive senior- og juniormedlemmer samt passive medlemmer. 

Unge mennesker kan kun optages som aktive juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18. De 

er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år. Voksne fra 

18 år optages som aktive seniormedlemmer. Passive medlemmer, er medlemmer, der ikke kan 

deltage i klubbens og andre ridesportslige aktiviteter. 

Medlemsskabet er gældende fra den dag, anmodning herom er indsendt via klubmodulet på 

hjemmesiden. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. 

Udmeldelse kan ske pr. mail til: klubmodul@hyor.dk med mindst 1 måneds varsel til 1. januar. Hvis 

ingen af et juniormedlems forældre/værger er medlem af foreningen, har en af disse én stemme på 

sine børns/sit barns vegne. 

 

§ 7. Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og 

forelægges på den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. Medlemskontingentet 

opkræves forud 1 gang årligt og er forfalden til betaling den 1. januar. Er kontingentet ikke betalt 

senest 2 måneder efter forfaldsdagen, ophører vedkommendes rettigheder, og vedkommende kan 

kun optages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, 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 over for generalforsamlingen. Fra det år hvor et aktivt medlem 

fylder 25 år, stiger kontingentet til det dobbelte af, hvad medlemmer under 25 år betaler. 

 

§ 11. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den 

ordinære generalforsamling afholdes i april måned. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 20 



marts. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal tillige med dagsorden og de af bestyrelsen 

fremsatte forslag og indkomne forslag skriftligt meddeles foreningens medlemmer med mindst 14 

dages varsel via foreningens hjemmeside, opslag og sociale medier. 

Medlemmer over 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og 

været medlem af klubben i mindst 2 måneder. 

 

De forslåede ændringer blev vedtaget ved håndsoprækning 

 

5.Fastsættelse af medlemskontingent 

 

Bestyrelsen har foreslået følgende kontingenter 

 

For unge under 25 år foreslås at de betaler 300,- 

 

For medlemmer over 25 år foreslås det at de betaler 600,- 

 

For passive medlemmer foreslås det at de betaler 250,- 

 

Dette blev godkendt af forsamlingen 

 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 

Mimse Frisk Jensen var på valg og modtog genvalg 

Anne Dorte Johansen trådte ind i bestyrelsen (Anne Dorte Johansen har været suppleant men trådte 

ind i bestyrelsen da et af medlemmerne valgte at trække sig før valget) 

 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

 

Ea La Cour blev genvalgt 

Emma Perriton blev valgt ind som 2 suppleant 

 

8. Valg af juniorrepræsentanter og juniorsuppleant. 

 

Nanna  

Freja Bech 

Louise Schiebel 

Pernille 

Emillie 

Tanja Lyse 

 

 

9. Eventuelt 

 

Kirsten Broch foreslog at man kunne søge en fond om midler evt. til en ny dommervogn, dette ser 

vi på på et af de første bestyrelsesmøder 


